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L))  
ајапдека  

slavko 
mihalić  
a tehetetlenség tátott szájában 

Már egészen kevés dolog maradt 
mely emlékszik saját nevére; 
kevés, egészen kevés virág 
a magános fákon; 
csak ritka ember 
találja értelmét 
csillapíthatatlan kedvvel beszélni hamis koráról 
szíve kiárúsításának 
fazug vásárokon 
melyeken a vevő  azt kapja amit megvet 

az árusok pedig egyedül a félelrnet érzik. 
Egészen kevés sírás 
a tehetetlenség tátott szájában. 
És az eső  mely nem sírhatja ki magát. 
És a sár mely a pánikban 
a vak cipőket szorítja. 
És a barát levele 
mely a falak között kóborol 
és nem találja az utat 
egy régi, most már majdnem 
szent örömhöz. 

boldog élet 

Mosolyogva lépünk a valóságba. 
Sikoltozva (féktelenségünkben) lépünk ki. 
Mégis láttunk mindent 
ami nem nekünk való 
és egyáltalán nem is méltó hozzánk. 
Az ég régi sátorponyvája. 
Magas ember ostorral (háttal volt 
nekünk). 
Sebekkel borított kutya. 
Az élet b űze. 
Ezen az oldalon meg ház, tele vendégekkel. 
Magasra emelik kezüket 
melyben nincs is pohár. 
Harsányan nevetnek 
de nem hallatszik nevetésük. 
Mi ketten békésen ülünk a trónuson 
két öreg karosszékben, 
melyek rugói 
állandóan zörögnek. 1499 



mindenki a tengert akarja látni 

Tengerész, késsel a kezében 
a kocsmaajtóban. 
Ilyen éjszakán a tengerfenéken kúsznak a hajók 
a part meg kétségbeesettekkel teli. 
Mindenki a tengert akarja látni. 

Remegsz bezárva. 
Nyakadban az arany ismétli 
az árulás régi dalát. 
Az egyik halott, a másik öl. 
Mindenki a tengert akarja látni. 

hirnök 

Halad aszó üszkös falak között. 
Halad a dal a napok között 
melyek zátonyra futottak az utolsó hajókkal. 
Halad az átok, mosolygós, szégyentelen 
és mindenhol konganak az üres istenek. 

Fénysugár tör át 
megfekedett csontok között. 
És ha akarod, amerre a hirnök halad 
véres a lábnyom a félénk talajon. 
Mindenki tudja már: ő  kimondja aszót 
mely széttöri a világ mérlegét. 

Mindenki ő  lehetne 
és senki sem ismeri. 
Ha úgy akarjuk, nem értjük 
a szavait sem. 
De azok már kavicsként 
hullanak ránk 
az úton és szobákban egyaránt. 

És hogyan tudni akkor 
ki küldte ... 
Legyen elég aszó 
akár a jó pálinka. 
Legyen elég a dal 
szenvedélyes n őként. 
És legyen elég az átok. 
Nekünk vesztenünk kell. 

szűk kerete a napnak 

Túl szű k kerete a napnak. 
Megreped már reggel mikor az els ő  haragvás megállítja 
az idő  kopott kerekeit. 
Hát még mindig ugyanazok a sebesültek 
kérik ugyanazt a pohár vizet? 
Önző , szerelem. 
A holnapután szúrja tegnapba kardját. 
Szégyentelenül mutatja sötétkék gyomrát 
a világ ű r. 
Ismeretlen szándék fenyegeti pusztulással 
a világ érzékenységét. 
Már teszi is: kaptár a testem 
és én egyetlen méhre sem emlékszem. 
Megnyílnak délben 
a csönd szakadékai. 
Szenvedélyes harangszó jelzi 
félresikerült napok témetését. 
Még egy félresikerült nap. 1500 



Még egy és még egy. 
Teljesen egyedül állok 
az üres téren, a világon. 
Rövidnek t ű nik a szívnek. 
Leeresztette redőnyeit a szem. 
Még csak a térd tart 
ezen a félresikerült napon. 
Térd és váll tele harapással 
(madarak, gépek). 
Az este hideg sír. 
Belefekszem, mintha ez lett volna az egyetlen 
amire vágytam. 

fordította böndör pál 

túl sokat tudtunk meg 

Túl sokat tudtunk meg a mellékes dolgokról. 
Megszerettük a szökést. S reggel, amikor megálltunk 
ebben az ismeretlen világban 
megannyi színes lobogóval 
(elgyötört mosolygási közt az asszonyoknak), 
megtudtuk, még csak nem is sejti senki 
mivégre van. 
Túl sokat hallgattuk a jelentéktelen szavakat 
s ezek mégis mérgezett kések voltak 
mindig a mi torkunkon. 
Elnehezedtünk a gy ű lölettő l. 
És amikor ma reggel 
szomorú lakomáján a szörnynek 
felnevettünk, 
a már soha meg nem érkező k 
sírása volt ez. 

Köszöntelek roppantul gőgös város, 
ki legbecsesebb gyászmeneteid rejtegeted. 
Én csak költő  vagyok 
és nincs számomra tér és utca sincsen, 
hol méltatlan díszeim 
felköthetném. 

Én csak költő  vagyok 
az önmagukat tagadó 
hallgatag világtájak el ő tt. 

háború 

A szobákat legel őbb feltölti az üresség, 

majd leomlanak a falak. 

A madarak hírnökök: 

ő rizkedj, seregük rád ne leljen. 

Milyen nehézzé lett az embernek saját árnyéka; 

húzza mind alább, alább, alább. 

S mikorra led ő l a porba vagy a f űbe már 

megtörténik a golyó is. 

A nap mind éget őbben t űz. 

Úgy t ű nik, nincs többé éjszaka. 

Puszta ragyogás. 

S ha elsötétül, vitézem tudd, megvakultál. 

Dalolva indulj hazád felé. 1501 



kenyér az asztalon 

Mindazt, mit mondanál nekem, el ő tte mondd, 
a fekete kenyér el ő tt az asztalon. 
Körülötte falak és csillagok. S minden abroncs 
mi szívem szorítja. 

El ő tte, a zászlóknál maradandóbbnál, 
mondjad, ha mered, ítéleted. 
Megérti ő . S a borzalmakat mind 
nevetségesen kicsinnyé változtatja. 

Elő tte, a kenyér el ő tt az asztalon, 
a reményben szüntelen megújhodó el ő tt 
felválthatod életem halállal. 
Vidáman ünnepelem azt vele. 

nottiurno 

Sötétben csengőbben szólnak a századok. 
Virágzik a kő . 
A tekintet megleli az elveszett fákat, partokat. 
Megremeg a föld méhe. 

A halottak újrahalnak, ésszer űbben. 
Sötétben a bor megújítja a szívességet. 
A költő  még egyszer elindul 
az álmok kertjébe. 

Teli a sötétség édes mértéktelenséggel. 
Múzeumok porából madarak szállnak fel; 
látszik véres nyomuk a holdfényben. 
A tetőkrő l igaz emberi izzadság csorog. 

Sötétben a zárkák ajtóik szilárdabban zárják. 
Bár az ujjak még hevesebben vágyják feltörni. 
Visszhangzik minden nesz, akár a kovácsüll ő . 
A szívek toronyórák. 

S az istenek talán majd felriadnak a tetszhalálból 
és az ínség értelmét visszaadják. 

kettősség 

Bekopogok saját ajtómon. 
Belülrő l, nincs merszem megnyitni. 
Levedlett kutyabő rt terítek magamra; 
sötét utcákat választok. 

Belülrő l fülem az ajtóra tapasztva. 
Akkor-valaha elmászok a fekhelyig. 
Ám a kutyák azonnal megszimatolnak, 
szétugranak minden irányba. 
A fekhely alá bújok. 
Öreg kenyeret rágok. 
Öreg gesztenye héját öltöm magamra; 
szaladnak máris a favágók. 
Gyufát gyújtok a fekhely alatt. 
Ég a tető . 
A kétségbeeséstő llángba borulnak az ágak. 
Ég a város. 

keresnek engem, kiélesedve, az én lépteim 

Keresnek engem, kiélesedve, az én lépteim. 
0 én lépteim, 
mikor én soha sehova nem mentem. 
Harag ne legyen, 
nem is álltam. 
Széthullva feküdtem. 
Egy helynek ne legyen túl nehéz. 1502 



Keres engem az én megzavarodott fejem. 
Ó én jól levágott fejem, 
mindent magadtól tettél. 
Én csak álmodtam. 
Félelemben egy álmot se végig. 
Valamelyik ha növekedni kezdett, 
már ugrottam fejest egy másikba. 

A semmibe, a sehovába, 

az erő tlenségbe, egyetlen szabadságomba. 

téli tájkép 

A hóban házakat láttat veled a képzelet, 

nemlétező  városokat. 

Fölveszed hópehely kabátod 

(belülrő l a tél t űzmeleg) 

és szereted a világot. 

Valójában átázott cip ő id, 

elmúlt gyermekkorod csókolod, 

a színek csodás pompáját Karácsony és Újév körül. 

Esztelenül vágyakozol valami után, ami megtörténhetett volna. 

Annyira közel volt. 

Az üvegen át lested, lábujjhegyen. 

Megtörténhetett volna, de te elrohantál. 

Magával ragadott a hóförgeteg. 

Valami akaratod elleni szomorúságba. 

S legyen csak november, hópelyhek játéka, 

egyszeriben ott leled magad, 

Ugyanott, ahol leváltál róla. 

Valami káprázatos házak tündéri városok. 

S te magad is kevésbé valósgos. 

Álmod lebeg 

ott hol odahagytad 

s ez egyszer még minden gyönyör ű szép. 

őrület küszöbe 

A megfáradás nem más mint por, 

tárgyak lelkét megnemesít ő , 

a félelem valami enyhe fénylés 

árnyékban maradt kép peremén. 

A félelem a te kezed, váratlanul elt űnt, 

úton botorkáló párás szél. 

A megfáradás a te bőséged, 

éjszaka nyomorúságát mi befödi. 

A megfáradás az végtelen égbolt 

és vers, amely mindent kitölt. 

A félelem egy kert 

ahol vetkőzik az ősz. 

Megfáradás és félelem és kevéske remény. 

Ő rület küszöbe. 1503 



eljött, eljött az id ő  

Lehet, eljött az idő , 
mikor a szerelmet titkolni kell. 
El  kell rejteni 
valamely elhagyott ház 
pincéjében. 
Kimetszeni a húsból, 
koldusgúnyába bújtatni. 
Száját lelakatolni, 
szemét lepecsételni. 
Szakadékba taszítani, 
felgyújtani, és hamvait 
szétszórni mind a négy 
irányba. 

Eljött, eljött az id ő , 
mikor a költészet is igazságtalansáo 

fordította danyi magdolna 

1504  



danyi ma9дoloa 

a fordítás 
margófára 
Eljött, eljött az id®, 
mikor a költészet is igazságtalanság 

Slavko Mihali ć  az egzisztenciálisan bátor déttapaszt аktot poavtos, hiteles kö1-
tői beszéddel megneиező  kölltészetat ír. Költészete a teremt ő  létezés hiányától 
szenvedő , a szökésig menően nyugtalan létérzés költ ői beszéddé alakításában tel-
jesed д'k kL Versei a korvaiósdg mindennapjaiban veszélyeztetetté váló teljes érték ű  
létezés szenvedélyes, küzdelmes akarásaban delik :meg katartikus é а  telmüket; a 
teremtő  aikarartat, az egyén önteгemtő  igényét aposztnafáлja ez a magatartás, s 
a versek ennek a nyelvbe, költ ői beszédbe szoridt tereіntő  akaratnak a »fekete 
gyümölcsei«. 

A jelenben való elllentmondásos, szorangással, kdlátás.talansággal és kétségbe-
eséssel terhes létezést vállaló személyiség tapasztalatainak haj.szálgyökemeivel kö-
tődik ez a költész®t a korvalásághoz, — ahogyan egy régebbi vensében szinte 
bételszerűm vállalta: »egészében a jelen kohójába helyezve l szinte magamtól«, 

Mmhaddć  költészete sohasem szűrlik meg ddalágust folytatni, közvetlen kap-
csіlaфban lenni a karvalásággal, s ez azt Fis jelenti, hogy költészete sohasem mond 
le végérvényesen a társadalmi jelentésr ől (használatгál). A szónak e]oti értelmében 
gondoljuk eat, miszerint a költészet nъindig egyik ember beszéde a másik ember-
hez; s a költő  az, aki, 'mint a kor еlkötelezе tlt humanistája, még értelmét leli 
»csillapíthatatlan kedvvel beszélni hamis koráról«. S aki, miközben »hírnökként« 
tudósít a vádágban való létezésr ől, utolsó romanrtikusaké tt a kornak, igére »a szót, i 
mely széttöri a világ mérlegét«; hogy a romantikus költ őtől különbözve a költészet 
nélkül is ellevő  korvalásбg töгvényeit is szigorúan •számon tartsa, az egaiszten-
dalis költőd Mapaszta-lat kíméletlen igazságtudásáról le nem mondva fogalmazza  
illúziótlan јtéletét: »Nekünk veszítenünk kell.« 

A korvalósággal .szemben szünteleniii vesztés гe á'lló költői 'beszéd így egy-
wútal mindig a ves•ztés konstartálását iás jelenti, s a vers önmagát éltet ő  sz tudсiója-
ként válMalja ezt, — kényszeríi távlatiságát ,találva meg a magáramaradottság, a 
magánosság költőd alaphelyzetébm. »A vereség nagysága ez — az embert l végképp 
felszabadítja /Többé nem kell rettegnie és gy űjtögetni / sem kell többé / S ha 
nyitott leszel mint ajtó a romokon l Minden út rajtad vezet majd keresztül« —
írta az 1966-ben megjelent válogatott vers:kötetének A vereség nagysága (Veličina 
poraza) cinű  vensébеn. A vesztés, a vereség a mihaliói köMtészetnek egyik jelerités-
sel leginkább megterhelt ІКiѓејеzёsе, költészetének állandó szava, s inait az idézet-
ben is, miaudig kettős kötöttségű  a jelentése. Egyszerre jelöli az ember s a kditészet 
sorsát az időben. A személyiség sorsát, kit otthontalanságra és passzivitás гa ítélt 
a kor, s a költészetét, melynek éltet ő  feltételévé lett a teremt ő  magány. Ez ama• 
gány nem elzárkózó, a vdágra va4 б  nyitottságot feltételezi, — szemben á,ll a min-
dennapi léttel, hogy a személyiség teljes önmegvalósításának egyetlen Mehet őségévé 
legyen a létezésгől való beszéd. 

A (társadalmi jelentésre érvényt tatutó és az egzisztenaiálisan magánas lét-
tapa'sztalatok •tanúságtételбne utalt modern  költészet e helyzeti pa гadoхonából 
kiindulva közelíithetjilk meg Slavko Mihaiiić  köiltészetét. 

A лvihaldćá vers nem ismeri a jövő  időt. A jövő , a várható, a lehetséges, 
a remélt (a remény) kimarad a versképb ől; egy, a jelenbe ,mosható közeld félmúlt 
élettényeiből, élményeiből, megtörténéseiből építkezik itt a képzelet. A mihali ći 
vers egyetlen időt ismer, az áldandó nyelvi jelenidej űséget. A közlés, :a versírás 
jelenideje, és egyúttal a teljes, teremt ő  létezés egyedáll itt meglelt ideje ez, ahol 
a mindennapi lét élményi összefüggésed értalennhez jutnak, — a beszédben, az »ujj 
köré kígyózó szófogadatlan kis vers« mondataibain alakot nyernek. A verskép álland0 
jelenidejűsége ,sohasem a konkrétan meghatározható áhnányt, az egyedien empi-
rikust mutatja fel, hanem mindig egy létérzésit hitelesít. Ez életérzés »tartalma« 
egyfajta mértnyugtalanság — az abszolútumtál, az istent ől megfosztott személyiség-
nek •a világot s létjelenségeit örökös disszonasteiiáiban, ellentmondásaiban való 
érzékеlése —, mely a világban való létezés folyamtatosan felölnd ő ,am alapvető  
jegyeiben a költői én áillandó állapotát, a világ átélésének módját jelöli. 

Azt mondhatjuk, M,ihati ć  drámai módon éli át a világot, — az örökös 
jelenbe záródottan, ahol a magáгaQnaradoibtság fesziiltségévеl itiItitt léttapaszta- 

1505 latot semmid sem oldja fel, s az a jövőtlenség, a jövőtől váló megfosztottság élmé- 



nyeved súlyosodik; s ágy a verskép jelenddej űségéből a véglegоs, a megváltoztat-
hatatlan jelen fölötti kétségbeesés lesz knolvasha)tó. 

Ha közelebb ha jоMлцk a mnјhaliái vershez, szembеtűnővé desz e verselt 
nyelvi szervezettségének két?rányú kötöttsége. A szervezés egyik rn г  nyit a nyelvi 
jelenidejűségben, a másik arányt a nyelvi közlések mozgalmasságában fedezhetjiik 
fel. A vers világának alakulásában egy foltozott dinanvizmusra .törő  ada,kíftó kép-
zelet érvényesiil; ,a versnyeled közlések itt mindent mozgásban, megtörténésként, 
cselekvéskánt jelölnek. A vers világa legtöbbsaör bels ő  történet formájában álló-
dik fel, és csak a legrirokább esetben képel leírás formájában, statikus j еlentéssel. 

A verskép isokszor valamely, a képzelet által vtmionált »filвгd агLáха  emlé-
keztet, iátошásгa, ahol a lét, a létezést tárgydasítгa, mintegy »megtörtéai іk<. A 
képzeletek egyedid a¢ álomhoz hasonlítható, er ős kоnoentráltságát érzékeljük; 
a világ meghatározatlan ;sötétjében s az ii гességben, a jélzők elhagyott kulisszád 
előtt mozgó, aselеkvő  személyek mozgásában élesedik a verskép egésze álta•1 
sгuggег  tt ћangu1а t д  létérzés. 

Mosolyogva léptünk a valóságba. 
Sžkoltozva (féktelenségünkben) lépünk ki. 
Mégis láttunk mindent... 

— indul a Boldog élet (Sretan žžvot) című  vers, s a hatvány cselekményes jetllem-
zését figyelhetjiik a verskép homályosan körvonalazott h őseinek félig é гtіlвmatien, 
félig pedig má г  lezajlott tragédiákat sejtet ő  mozdulataiban: 

Ezen az oldalon meg ház, tele vendégekkel. 
Magasra emelik kezüket, 
melyben nincs  is  pohár. 
Harsányan nevetnek 
de nem hallatszik nevetésük .. . 

A metaforikus kép száműzve van ebbőf a versnyelvből, vagy ha mégsem, 
akkor a kép szigorúan grammatizált. Az őrület küszöbe (Prozor ludila) című  
versben láthatjuk ez't, melynek versképe a történt os еlekшényessége helyett a képi 
jelentést eгvényesitn. A verskép párhuzamosságok által szervezett közlésed egy-egy 
összevont (a metaforikus jelenítést vallaló) hasoailatra épiilnek, ahol a »hasonló« 
szerkezete n-irnddg alárendelt mondattal kifejezett, — a névszás szerkesatés helyett 
a¢ igei szarkezetek feltűnő  hangsúlyozotФságá,ra figyelünk fel. 

Pl. Umor  ii  nebo koje nima kraja 
i pjesma  to  sve ispunjuje. 
A strah  ii  vrt 
u kojemu se svlačž jesen. 

(A megfáradás égbolt, melynek nincs vége, 
és vers, amely mindent kitölt. 
A félelem egy kert 
ahol vetkőzik az ősz.) 

A verskép fesziiltségéлеk intenzitása fokozódnak azáltal is, hogy arz nem 
a metaforikus képi közlés homályosságát, hanem a szenvedélyes, drámai versbeszéd 
világosságára törekvésit mutatja fel. 

A versnyelvnek e ká'tiгányú, s egymásnak elа umondáan, állandó s'idбdást 
velőidézően kétiгáлyú kötöttségében iepleződhetdk le a világban való létezés drámai 
módja; a véglegesnek, változtathatatlannak mutatott jelen .mintegy a verskép ala-
kulásával együtt alakul, »történik«, — szósze гіntd érteiеmbеn: »teremtődik«. A lét-
nyugtalanság, a dinamikus képzelet m űködésében logikai indoklást nyerve, foko-
zatosan uralkodik el a vers világában, — s épp ezért drámai intenzitással és tragi-
kus végletességgel. 

írásunk nem köгatd nyomon a mihalići költészet világképének belső  aia-
kи1dsát, azokat a •gondolkodód állomásakat, melyek elemzésével e létnyugtalanságot, 
mint a világban való létezés módját, közelebbről s áгmyaltabban minősíthetnénk. 
Mdhalić  a nyugtalan szellem mindig magas h őfokú szenvedélyességével fo гdul 
a világ felé, az ember s a költői •beszzéd magányosságát megszüntetni kívánó in-
dulattal, — hogy az ddő  folyamán, s újabb verseiben a niinddnkább .súlyosodó 
tehetetlenség élménye hatalmasodjon el. A megn• еvezés vgyőzelme nem hoz, nem 
hozhat megnyugvást, minthogy maga a létezés szüntelen átértékelését vállaló szel-
lemi lét nem .ismeri a nyugalmi állapotot. 

A •megnyugvás ideiglenes lehetőségét a szökés, s az álom kínálja — a 
szellem teremtő  vágya ilyenkor a világtól elzárkózó, kötetlen képzeletben valósul 
meg. 1Vldhaldć  :azonban ,túlságosan is bocsületesen gondolkodó ahhoz, semhogy 
ne tudná: a іlёtеzёsnіk ez a formája ámítás; az esztétikai elzárkózás ezért nem 
a szellem szabadsaghelyzeteként, hanem az ember s a költészet közös vereségének 
újabb állomásaként tudatosulhat. A Téli tájkép versvilágában fogalmazódik meg ez 
az élmény, ahol a nemlétező  házakat és nemlétez ő  városokat láttató, az álmodozó 
emlékezésben felszabadult képzelet a »te magad is kevésbé vatóságos«, s ezért 
a fájdalmas, nyugtalan létérzés terheit ől megszabadult, a »szépséghez« hazatalált 
szellem léthelyzetének •kivételes, nem folytatható és meg nem ismételhet ő  pilla-
natait éli meg a vers. Amiikor, mint vitt, a vers nem az egzisztenciális tapasztalat 
bizonyosságait fogalmazza meg, amikor a költ ői beszéd magánya nem az átérté 
kelt létezés jelenid•ej ű  megtörténésének képét nyújtja, hanem a menekülés ideig-
lenes lehetőségét látja meg a tiszta képzelet irányában, akkor nem másról van 
szó, mint a vállalt költőd program — »az ember történelmž sorsát szembesíteni 
a költészet sorsával az ždőben« (Šdljan) — teljesíthet őségének közvetve történő  
megkérdő  jelezéséről. 

Arról a felismerésről, hogy a vers teremt ő  magánya »börtönné« lehet,  inert  
a szellemi, .a teljes értékű  lét kövotkezеtességéhez való igény, a vereség végleges 
ségének és a vereségbe bele nem nyugvó .indulat összeegyeztetésének feladata 
embertelen követelményeket itámaszt. Az életr ől, a világban való létezésről hírt adó, 
kérlelhetetlen igazságra, •tudatosságra tör ő  költői beszéd az élett ől, a spontán lé-
•ezéstői való magfosztottság dokumentumává lesz; a költ ői beszéd törvényed a lét 
törvényei ellen fordulnak, s annál inkább, minél pontosabban fejezi ki a költ ő i 
beszéd ez utóbbiakat — ahogyan ezt az Eljött, eljött az ždő  című  vers közvetlenül 
is megfogalmazza. 1506 



A FOGALOM. A „mítosz" kifejezés valóban többértelm ű, homályos, elkoptatott. 
Ezzel vezeti be A mitológia eredetéről és alapjairól szóló írását Kerényj Károly, 
s ebból indulhatnánk ki mi is a Mítosz, hagyomány, modernség (Mitologija, tra-
dicija, savremenost. Delo — Argumenti. Bgd. 1974.) című  tanulmányvalogatás 
ismertetésekor. Itt azonban két dolgot el őre kell bocsátanunk: az egyik az, hogy 
ismertetésünkben nem küzarólag a fenti kötet anyagára támaszkodunk, mert a 
benne megjelent tanulmányok alapján nem vázolhatnánk kell ő  körültekintéssel 
a mítoszkutatás, a mitológiai gondolkodás mai helyzetét. Továbbá, ahhoz, hogy 
némiképpen eligazodhassunk a mítosz rendkívül gazdag modern irodalmaban, 
egyrészt magának a 'kifejezésnek a jelentését kell megvizsgálnunk úgy, ahogyan 
az a különböző  értelmezésekben megjelenik; másrészt pedig körvonalaznunk kell 
magának a mitológia iránt megnövekedett érdekl ődésnek a gondolati-fjlozófiai 
hátterét. 

K>TELYEK. „Mi a mítosz ma? Az els ő  válaszom rendkívül egyszer ű, és összhang-
ban áll az etimológiával: a mítosz beszéd (parole)." Ez áll Roland Barthes A mí-
tosz mal című  tanulmányának elején, a jegyzetben pedig: „Valaki felfigyelhet ar-
ra, hogy a mítosz kifejezésnek ezer más jelentése is van. De én arra törekedtess, 
hogy fi a szavakat, hanem a dolgokat határozzam meg." 
Első  kérdésünk, amelyet tisztázni szeretnénk, éppen ahhoz •kapcsolódik, amit 
Barthes jegyzete felvet. Mi az a közös alap, s van-e egyáltalán, amelyb ől a mo-
dern mítosz-interpretációk kiindulnak? Továbbá, összefüggésbe hozható-e a struk-
turális, funkcionális, pszichológiai stb. mítosz-fogalom? Nem vált-e a mítosz csu-
pán operatív fogalommá, amelyet eredeti tartalmához ma mar semmi sem köt? 
S nem utolsósorban: milyen kapcsolat áll fenn a klasszikus értelemben vett mí-
tosz, az általanas, ősi kifejezésforma és a „modern mítoszok", a „mindennapja-
ink mitológiája" címszavak alatt tárgyalt jelenségek között. Emlékeztessünk csak 
Barthes „alkalmazott mitológiájára", amely például a francia borokat mint to-
tem-italokat, a sült krumplit mint francia nemzeti szimbólumot elemzi, vagy 
feltérképezi a Citroén-kocsik, a divat mitológiáját, s nem zárja ki azt sem, hogy 
a fényképet, filmet, riportot, sportot, reklámot stb. mint a mitikus beszéd mai 
megnyülvánulási formáit vizsgáljuk. Vajon Barthes kísérlete annak b zonyítéka-e, 
hogy a mitikus gondolkodás mindmáig meghatározza tudatunkat, a gyakorlatban 
pedig öntudatlanul is mítoszteremtésként manüfesztáládik, vagy éppen ellenkez ő-
leg a modern embernek azt a képtelenségét példázza, hogy a tiszta mítosszal, 
amelyből kollektív értékek sorát merítheti, kapcsolatban álljon, s helyettük de-
formált, technizált álmítoszokat teremt magának? 
A felvetett kérdésre megkísérlünk a rendelkezésünkre álló anyag alapján vála-
szolni, noha nem zarjuk ki azt a lehet őséget sem, hogy egyelőre nem tudjuk el-
oszlaitni minden kételyünket. 

A REMITOLOGIZACIO, E. M. Meletyinszldj kifejezésével, jellegzetesen 20. századi 
jelenség, s a tudományos (etnológiai, antropológiai, szociológiai, pszichológiai 
stb.) kutatásoknak azokat az irányzatait, iskoláit foglalja magába, amelyek az 
archaikus kultúrák kifejezésformáit, m űvészetét, valamint a primitív társadal-
mak szerkezetét stb. vizsgálják. Az els ő  lépéseket az archaikus kor eszményít ő  
megközelítésére (mert a modern szemléletek nagy részét egyfajta idealizáló ma-
gatartás jellemzi) még a 19. század gondolkodói megtették. Gondoljunk csak 
Goethe, Hegel allásfoglalásaisa, amelyekben az ,;organikus-homogén közösségi 
világ", az antik művészet és gondolkodás mint utolérhetetlen és ma már megva-
lósíthatatlan teljesség jelenük meg. Vagy emlékeztessünk Marxnak a homéroszi 
eposzra vo•natkozó tézisére, vagy akár a fiatal Lukácsnak A regény elméletében 
kifejtett nézeteire, az eposzi zártság megismételhetetlenségére, fölényére a re-
génnyel szemben, vagy a totalitás világkép elvesztésére, amely az antik kor 
embere számára még adva volt. Azoknak az okoknak a csírája, amelyek aktu-
alissá tették az archaikus kultúrfarmák vizsgálatát, már a 19. században megje-
lent, s alapjában véve a polgári társadalommal és a modern kifejezésformakkal 

1507 való elégedetlenségből fejlődött ki. 

1 in. Rolan Bart: Književ- 
nost, mitologija, semiologija. 
Bgd. 1971. 



Meletyjnszkijz ugyancsak a múlt századba vezeti vissza a mítoszok, a primitív 
művészet, logika jránti „pozitív" viszonyulás szálait, és Nietzsche fjlozófiájában 
találja meg az ösztönzést. Mindez azonban csak vázlat, kísérlet annak megérté-
sére, miért vált a гlitalógia kutatása univerzáljssá •századunkban, beleértve a leg-
eltérőbb jrraoionalis, iintuitivlsta, fumkcionalista stb. elméleteket is. 

ÁLMITIKUS GONDOLKODAS. Gerhard Kriiger Mitikus gondolkodás a jelenbens 
з  i, m. c. Lrásában arra a kérdésre keresi a választ, hogyan hat és hathat a (a valóságos 

múlttal, történelemmel kapcsolatban álló) mítosz a technizált társadalom és a 
„racjonalizált" gondolkodás korában, továbbá mi a mítosz szerepe a modern 
megismerésben. A képekben gondolkodó, naiv antik mítoszt a vallási képzetekkel 
hozza összefüggésbe, amelyek a raojonálisan gondolkodó mai ember számára 
egyaránt elvesztették eredeti jelentésiiket. Az еlsődleges mitikus gondolkodást 
ezért határozottan meg !kell különböztetni a maitól, amelyet Krüger álmitikus 
gondolkodásnak nevez, s amelyben a mitológiai istenek fu ігikcióját olyan fogal-
mak töltik be, mint ,társadalom", „történ еlem", ,;fejlődés". Mögöttük olyan erők 
és hatalmak rejlenek, amelyek a modern ember egzjsztenajáját legalább olyan 
mértéktan befolyásolják, meghatározzák, a Јlárendeliik, mint ahogyan az antik 
ember sorsát az istenképzetek. Kruger ezért az ősi mítoszok iránti intenzív ér-
deklódésben a modern életrenddel való szembefordulást látja. 

MITIKUS SZEMLÉLET. Ernst Cassirer, aki A szimbolikus formák filozófiája 
című  művének egy kötetét a mitikus gondolkodásnak, illetve a mítoszalkotásnak 
szemtelte, a mitológiát, a nyelvet és a művészetet a kultúra önálló szimbolikus 
formájaként értelmezi. A mitológia .zárt rendszer, melynek lényege a világ sajátos 
modellezése. A mitikus gondolkodás egyes kategó гžбž4  című  tanulmányában meg- 

y i• m• különbözteti az empirikus4udomámyos és a mitikus világképet, amelyeket a 
megfigyelés és a gondolkodás iegá!ltalánosabb „formáinak" tekint. Cassirer szerint 
a tudományos kategóriák is, mielő tt logikus farmában megfogalmazódтlának, egy 
mitikus stádjumon mennek keresztül. 

2 E. M. Meletyinszkij: Nyu-
gati mitológiai elméletek a 20. 
században . in. Mitologija, tra-
dicija, savremenost. 

5 Lesek Kolakovski: Pri-
sutnost mita . Treći program. 
Bgd. 1974. tél 

6 Balázs Béla: Ady Endre 
mitológiája. in. Arcok és har-
cok Ady körül. (szerk. Gaál 
Gábor), 1929. 

7 Bronislav Malinovski:  Ma-
gija ,  nauka i religija. Bgd. 
1971 . Magyarul : B. M.: Ba- 
1ота . Вр . 1972. 

S Ernesto Grasi: Teorija o 
lepom u antici (A szép elmé-
lete az antik korban) Bgd. 
1974. 

Cassirеr újkantiánus filozófiájával, amely önálló tudatfarmaként értelmezi a 
mítoszt, Leszek Kolakowski szemlélete is egy ;pontban találkozik. Kolakowski 
A mítosz jelenléte 5  című  murakajában a mítoszról mint állandó történésr ől, a mi-
takus valóság imdőnkívüliségéről és állandó jelenlétéről beszél. Az emberi tudat-
nak kettős funkciója van: mitikus-szimbolikus és technológiai-megismer ő  funkciója. 

A . szixтlbólumnok éš a mítosz közötti különbségről, valamint a mítoszról mint 
magában-létről, amely naiv realitással rendelkezik, Balázs Béla egyik kevésbé 
ismert írásában olvashatunk. A mitikus világszemlélet lényegének egyfajta köz-
vetlen !látast tekint, amely a dolgokat magában való eresnek látja, s a kauzalitás 
tudományos törvényének nem alkalmazkodik. 

„A naiv mitikus világszemlélet mindent külön él ő, saját centrumú valóságnak 
tapasztal. De csak ezáltal tapasztalhatja a dolgokat eleven valóságnak, reali-
tásnak. Mert ami csak „következmény", ami másra visszavezethet ő, — akár az 
egy-istenre visszavezetett mai vallás világában, akár az egy-törvényr е  visszaveze-
tett mai tudomány vžlágában, — az maga nem létez ő, irreális, téttelen „jeleaг-
ség" csupán. Tehát minden közvetlen intenzív, érzéki tapasztalósnak realžtás-íze 
már mítoszt rejt magában. A dolgok realitása már magában mitikus élmény. 
Nyžlvánvaló tehát az is, hogy a m űvészet (melynek legbels ő  természete és ereje 
éppen látásának plaszticitása, konkretizáló elevensége) mitikus vžlágszemlélet." 

Balázs Béla a mitikus Patás tökéletes megvalósulását látja Ady Endre •költészeté-
ben. „Mert mitikusan látni annyi, mint belső  vagy küls ő  dolgokat tőlünk függet-
len, hangulatunktól sőt létünkt ől is független valóságoknak, démonikus örök ha-
talmaknak látni, melyek ha bennünk élnek is, nemcsak általunk csak  mint  su-
hanó impressziók élnek, hanem valóban éteznek és nálunknál létez őbbek." 

ATЕLT MITOSZ. Ha a legméreszebben általánosítunk, az el őbb ismertetett állás-
pontokból a mítosz kulturális funkciójának előtérbe helyezésére következtethe-
tünk. Bronislav Malinowski, akinek kutatásai a modern etnológia fejl ődésére 
rendkívül nagy hatással voltak, és szemléletét sokban Claude Lévi-Strauss is 
magáévá tette, ezzel szemben a mítas társadalmi funkciójára helyezi a hang-
súlyt. 

A mítosz szerinte élő  valóság, olyan ősi történet, amely a primitív közösségek 
sorsát, tudatát mindmáig dönt ően befolyásolja. „A mítosznak nélkülözhetetlen 
funkciója van a primitív kultúrában: kifejezi, meger ősíti és kodifikálja a hitet, 
biztosítja és kžkényszerítž az erkölcsöt, szavatolja a rítusok hatékonyságát, s 
gyakorlati szabályokat ír elő  az emberi magatartásra. Igy a mítosz életbevágó al-
kotórésze az emberi civžlžzációnak." — olvashatjuk A mítosz a primitív lélektan 
ban7  című  tanulmányában. 

Malinowski térisét az élő  mítoszról Kerényi Károly is átveszi, és a mítosz szim-
bolikus aspektusa helyett a mítosz racionális, explikatív vonásaira helyezi a 
hangsúlyt. A mítoszokat nem magyarázó, és nem mesél ő  szándék szülte: az em-
beri társadalom szolgálatában álló mitológia lényege a legrégebbi korok való-
ságának narratív formában történ ő  újrateremtése, tehát egy sajátos megalapozás, 
a világ alapjairól, az eredetr ől szóló beszéd. 

MÍTOSZ, CSELEKVÉS, TđRTÉNET. Ernesto Grassi$ a mítosz és a mimézis fo-
galmak eredeti jelentéséről ezt írja: A „mítosz" szótöve tehát azt a teret jelöli 
meg, amelyben a beszéd, gondolkodás és cselekvés még nem váltak külön, nem-
csalk az istenek megidézésében, hanem a mindennapi beszédben sem. A beszéd 
és a nyelv jelentése csak később fog elválni a valóságtót és a cselekedett ől. 
A „mítosz" els ődleges jelentése szerint a szó egyid őben történet, esemény  is;  a 
kimondott szó által valami történik, a beszéd cselekedet. (...) A „mítosz" szó 1508 



13 Anthropologie structurale. 
1958; La pensée sauvage. 1962. 

14 Mythologiques. 1. 26. old. 

15 i. m. 25-26. old. 

eredeti jelentésével szemben Homérosznál, Platonnál alapvet đ  változás áll be: 
a mítoszt valótlannak, nem eléggé igaznak, következésképp mesének tekintik. 
Platon koncepciója már az alexandriaiak koncepciójára való áttérést képviseli, 
akik a „mítosz" szó jelentését a valótlan mese negatív értelmével fogják kiegyen-
líteni." 

Grassi Az esztétika születése című  fejezetben, amelyben Arisztotelész esztétikájá-
val, poétikájával foglalkozik, rendkívül fontosnak tartja tisztáznj a „mítosz" foga-
lom arjsztotelészj értelmezését, ugyanis az in ~terpretáoiók nagy része eltávolodott a 
fogalom eredeti jelentését ől9 Grassi pedig éppen a „mítosz" és a „mimézis" fogal-
mak pontos reprodukalásatól teszi függ ővé az arisztotelészi művészetkoncapcjó lé-
nyegének megértését. A Poétika tézjsei nélkül ugyanakkor a modern mítoszеlmé-
letek megismerése is hiányos lenne. 

Arisztotelész a művészi alkotás egyik alaptényez őjének tekinti a mítoszt, illetve 
a mítoszok összekapcsolását. Továbbá a mítosz a tragédia egyik alapeleme, s őt 
legfontosabb eleme, a tragédia lelke. „A mítosz nélkül sem a viselkedés, sem a 
gondolatok, sem a beszéd nem lennének megismerhet ők a maguk emberi Jelen-
tésében; összefüggéstelenek és céltalanok maradnának. (...) Ezért nevezi a mí-
toszt Arisztotelész a tragédia lelkének. A mžtosz a cselekedetek és a gondolatok 
egzisztenciális jelentését arra kényszeríti, hogy egységes egésszé szervez ődjenek: 
a mítosz adja meg az etnbelti cselekedetek értékét." 10  Így hangzik Grassi kom-
mentárja, s véleményünk szerint az arjsztatalészi kategória csak ilyen értelem-
ben interpretálható, s ezért tartjuk érthetetlennek, hogy a Poétika legújabb ma-
gyar fardításában a „mítosz" szó egyáltalán nem szerepel, s helyette a ,;törté-
net" fogalma jelenik meg, ami kétségtelenül lesz űkíti, leegyszerűsíti az eredeti 
fogalom jelentését. Az arisztotelészi mítosz fogalom mögött az emberi cselekede-
tek megbonthatatlan ősi egysége all, s ez az, ami az általa, benne elmondott tör-
téneteket is minőségileg magasabb szintre emel. 

MÍTOSZ ÉS NYELV. Az arisztotelészi aspektus a mítoszt, a m űvészetet a sajá-
tosan értelmezett „praxis" fel ől közelíti meg, és a művészetben, „a praxis mimé-
zisében" a cselekedetekre mint a lehetséges megvalásulásokra helyezi a hang-
súlyt. Friedrich Georg Jünger, valamint Gerardus van dir Levll ezzel szemben a 
mítosz és a nyelv összefüggéseiben és egységében fedezik fel a niitosz id őtlen 
aktualitásának titkát. 

F. G. Jünger szertelt a homéroszi eposz egysége a mítosz és a nyelv egységén ala-
pwl, amelyhez képest már a tragéd ák nyelve sem olyan mértékben egységes, 
„mitikus", mint Homérosznál: a шitosz a tragédia tárgyává vált. „A mítosz és a 
nyelv különválása azt jelzi, hogy a görög nyelv kezdi elveszíteni eredetiségét" —
olvassuk a Mítosz és nyelv c. tanulmányban. Jünger a szavak eredetiségében lát-
ja a homéroszj eposz еrejét, a „mitikus" megközelítésének egyetlen mai lehet ő -
ségét pedig „a nyelv eredetiségének" vizsgálatáb аn jelöli meg. 

A mítosznak mint nyelvi rendszernek strukturális elemzését Claude Lévi-Strauss 
végezte el, aki azonban a mítoszt egyidej űleg nyelvi és nyelven kívüli tényként 
határozza meg. Még ha Lévú-Ѕtrauss téziseit nem is tudjuk teljes egészében elfo-
gadni, elmélete és módszere rendkívül fontos részleteredményeket mutatott fel. 

„A mítosz szubsztanciája nem a stílusban, nem is az elbeszélés-módban, nem is 
a •mondattanban van, hanem abban a történetben, amelyet elbeszél. A mítosz 
nyelvi rendszer; de olyan nyelvi rendszer, amely igen fejlett szinten m űködik, 
ahol is az értelemnek sikerül, ha szabad így mondanom, elszakadnia attól a nyel-
vészeti alváztól, amelyen útjára indult." A mítoszok struktúrája 1z c. tanulmányá-
ban  továbbá a mítoszt alkotóegységeire bontja és megállapítja, hogy elemei, a 
mžtémák viszony jellegűek, amelyek .jelentő  funkciójukat a viszonynyalábok kom-
binációi által nyerik el. 

MÍTOSZ ЁЅ  'ZENE. Lévi-Strauss alapvet ő  felfedezése, hogy a mítoszok tanulmá-
nyozása a binaris oppozíciókon alapuló primitív univerzális logika feltárásához 
vezet. Abban a karábban kifejtett nézetében, hogy a mítológjai történetek felszí-
ni rétege mögött rejtett tartalmak vannak, amelyekben a tudattalan, a tapasz-
talattal össze nem egyeztethet ő  vágyak fejeződnek ki, Freud hatása érezhet ő , 
noha Lévai-Strauss gondoikodását általában nem a pszichologizmus, hanem a lo-
gikai aspektus érvényesítése jellemzi. Abban a mozzanatban azonban, hogy az 
elsődleges gondolkodást Lévi-Strauss kollektív-tudattalan megnyilvánulásnak te-
kinti, amely viszonylag független a többi tevékenységtormáktól, valamint a tár-
sadalmi-gazdasági infrastluktúrától, ugyancsak a pszichológia, konkrétan Jung 
befolyását fedezhetjük fel. 

Míg koгábbj műveibenl3  Léиi-Strauss elsősorban a nyelvi rendszer vizsgalatát 
tartotta lényegesnek a mítoszok kutatásában, a Mythologiques I—III. (1964-68) 
tanulmányaiban mind többet foglalkozik a mítosz és a zene kapcsolatával. Mind-
két kifejezésformát „az іјdб  megállítása gépezetének" 14  nevezi; mindkettő  iizene 
tet közvetít éppúgy, mint a beszélt nyelv. A nyelvi közvetítést ől abban térnek el, 
hogy itt az üzenet értelmét nem a feladó határozza meg. „A mítosz és a zenei míí 
így egy zenekar dirigenséhez hasonló, amelynek hallgatói a néma zenészek."15  Lévi- 
-Strauss magáévá teszi Wagner szemlél еtét a mítosz és a zene rokonságárát, mert 
„mitológiában gondolkodni" annyi, mint zeneileg gondolkodni. A mítosz a zené-
hez hasonlóan túlnő  a nyelv szintjén és egyetemes szintaxissá alakul. 

Kerényi Károly a mítoszok „sajátos anyagi adottságokkal" rendelkez ő  művésze- 
tét szintén a zenével veti össze. „A mitológia kisebb vagy nagyobb mértékben a 
korszak hatása alatt állhat éppúgy, mint a zene. Létezhetnek korszakok, amelyek 
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9 i. m. 129-130. old. Gras-
si felsorolja az a гisztotelészi 
fogalmak egymásnak ellent-
mondó fordítđsait. (A Poétika 
1974-es magyar torditása 
ugyancsak tévesen értelmez 
néhány kategбriđt.) 

10 E. Grassi : i. m. 14L-143. 
old. 

li F. G. Jünger: Mítosz és 
nyelv; G. van der Lev: A mí-
tosz. in. Mitologija, tradicija, 
savramenost. 

12 i. m. Magyarul: Jtruktu-
ralizmus. I. Bp. én. 138. old. 



1510 

16 Kerényi Károly: i. ш . 

17 A mítosz ma. xn: Kn]S- 
ževnost , mitologija , semiolo- 
gija. Bgd. 1971. 

ben a nemes az, amit csak zeneileg lehet kifejezni. Igy van a mitológiával is. 
Ahogyan a zenének is van egy bizonyos  érthető  jelentése, amely, mint minden 
érthető  lényeg megelégedést és élvezetet kelt, a mitológia is rendelkezik ilyen 
jelentéssel. Ezt a jelentést nehéz tudományos nyelvre lefordítani annál az egy-
szerű  oknál fogva, hogy csak mitológiažlag lehet teljességgel kifejezni. "16  

Kerényi, mint már említettük, ugyanakkor nem zárja ki a mítosz ;racionális jelen-
tésének, magvának meglétét, sőt MalinоwsКl „átélt mitológia"-elméletét .is pozi-
tívan  értékeli. 

A MfTOSZ MINT SZEMIOLбGIAI RENDSZER. Roland Barthes mítószelmáietét 
nem véletlenúl neveztük „alkalmazott mitológiának". Barthes a mítoszt közlés-
rendszernek, üzenetnek, b еszédnek (,parole) tekinti, s ennek megfelel ően mint sa-
játosan felépített jelrendszert vizsgálja. Ebben a szemiológiai rendszerben meg-
különbözteti a nyelv-objektumot, a ФΡnngvisztikai rendszert, valamint magát a mí-
toszt, amelyet metanyelvnek nevez. Szemléletéből kifolyólag jutott el ahhoz a jel-
legzetes követkвztetéshez, mely szerint: „A mítosz nem határozza meg üzeneté-
nek tárgyát, hanem csak közlésének módját: a mítosz határai formálisak és nem 
szubsztancidlisak. Mindenb ől lehet tehát mítosz? Hiszem, hogy lelet." 17  

Ilyen értelemben vázolta fed Mitológiák című  könyvében az olyan korszerű  jelen-
ségeknek a mitológiáját, mint a fénykép, a film, a reklám stb. Barthes rendkívül 
pontos észrevétel еi, egzakt elemzései 1íj .szempontokat vetettek fel, és új lehet ő-
ségeket mutattak meg a szemioldgiai elemzés számára. Fennmarad azonban a 
kérdés, vajon , ;mitológiáknak" nevezhеtőke valóban azok a tünetek, jelenségek, 
amelyeket Barthes annak nevez, tekintve hogy mögöttük aligha rejlenek olyan 
általános emberi, gondolati tartalmak, amelyek az ősi mitikus történetek, szim-
bálumok számára örök aktualitást és érvényt biztosítottak. 
Mindez nem vonja kétségbe a (klasszikus értelemben vett) mítoszok szemioló 
giai vizsgálatágyak sztikségességét, annál is •inkább, mert általa a mítosz eddig 
felderítetlen bels ő  összefüggései is felszínre kerülhetnek, A mítosz nemcsak uni-
verzális kifejezésforma, hanem gondolkodás- és megismerésforma is (Lévi- Strauss), 
amely az általa kifejezett misztikus, ősi tapasztalatok által egyrészt a primitív 
univerzális logika (Lévi-Strauss) feltárását еredményezi, másrészt a kollektív 
emlékezet funkcióját tölti be (Eliade). Az archetipikus kritika bizonysága szerint 
a mítoszban a valóságos történelmli alakok helyett archetípusok rögzítődnek, az 
események helyett pedig kategóriák. A konkrét alak mitikus modellé asszimilá-
lódik, az eseményekből pedig a mitikus cselekvésformák egyike alakul ki. A  mo-
dern  pszichológia a mítoszokat a tudattalan ,pszichikai történések önkéntelen 
megnyilatkozásainak tekinti (Jung), a funkcionális etnológia pedig átélt valóság-
nak, amely a primitív közösségekben társadalmi ellen őrzésként funkcionál. A filo-
zófiai megközelítések legnagyobb része ugyanakkor a mítoszhoz mint a világkép, 
világszemlélet kifejezőjéhez, mint tudatfarmához, vagy mint a kultúra önálló 
szimbolikus formajához közeledik (Cassirer). 

ЕRTELMEZÉSEK, ELLENTMONDÁSOK. kásunk elején egész sor kérdést vetet-
tiink fel, amelyekre talán nem is sikerilt kielégít őвn válaszolnunk. Vázlatos átte-
kintésünk azonban azt az észrevételünk еt szeretné alátámasztani, hogy a modern 
mítoszelméletek éppen a nézetek, módszerek sokfélesége, gyakran ell еntmondó, 
egymást keresztező  kérdésfelvetése ellenére is temék еny szempontokkal rendel-
keznek: összehasonlításuk, párhuzamba állításuk azért bizonyul elfogadható mód-
szernek, mert a mítosz lényegét t вrmészeténél fogva nem derítheti fel sem egy 
kizárólagos strukturális módszer, sem egy pszichológiai, etnológiai vagy irodalom-
történeti megközelítés. 



kerinyl karoly 

olimpiai töredék' 
A Peloponnesos savklavára, kélüeze г  métert jóval mвΡghаtadó ormaival és a 

hasonló magя•cságír fal, amely vele az Isthmoson és a Megarts hegyein keresztül 
a tászвΡríiеn közbefogott korinthosi öböil és іaki partján kapcsolád;k: íme a kemény 
mag, amelytal jobbra és balra, mint két ellentétes fekvés ű  karéj, tartják az egyen-
súlyt a nyugati görögség sziciliai és délitáldai új hazája és az ionság keleti szigetei 
Kvsázsia pа  tüs egélyével. Ide a » dórság« h non јtdtlаn jellegét arző  földre, az egész 
görög világ szívébe, a fita гzófiai gondotkodás l вΡgfejlebb csalt akkor jutott egy, ha 
szellemi középpontok másutt szétrobbantak, mint a py ~thago гeusoké Krotonban 
vagy Sokmates kivégeztetésével az ő  tanítványodé Athénben. A menekülik 'ilyenkor 
ez ősi fötddairab lakóinak filozófiai közömbösségében reméltek és találtak meg-
pihenést. 

Egy másfélе  egység alapjai vannak meg itt, mint azé az egységé, amely a 
he~altletosi és paxmenidesi gondolat örök ldüzdeimének ideálos terében támadt 
mintegy a görögség felett. Mert ilyen ideális-térbeli egység jött létre azzal, hogy 
a görög Kelet és Nyugat ebben az emberileg elérhet ő  kélt végső  gondolati for-
mában шésіte össze szвΡllвΡmét 2nindjárt fdlozáfálása 'kezdetén. Amikor kés őbb Athén 
filozófiai élete, Sakrat вΡs igazsagkeresése és Piaton alkotóereje látható 'testet ad 
a szellemi téresek ésemberek harcává teszi a gondolat küzdelmét, végül pedig 
haгmóniában oldja fel; akkor .már szintén túl vagyunk azon, ami csak görög. 
Csak •görög, egyszeri, anás nemzetnek így meg nem adott és ezért más nemzeteké-
vil össze sem mérhető  egység az, amelyet aznnént körülírt föidön, a .tágabb érte-
lemben vitt » dórság« be'ls ő  terdlletén jelervt négy arányilag ;kicsiny ténség: Delphoi, 
az Isthпnas, Neшea és mindenek előtt Olympia. 

Olympia a szívnek szíve. Beenne a Peloponnesos egységét juttatja kifeje-
zésre •már az, hogy a versenyek a félsziget né гad&herosának, Pelopsnak sírja 
mellett folytak. A szent hely fekvése a félsziget nyugaiti szélén a hozzáférh вΡtőség 
szempontjából középpontivá lett, amd бta Szicília és Délitóka a dór viing fontos 
alkatrészei. De іseSrl Pelops síгјdbói, sem földrajai fekvéséb đl egységesítő  erejét 
Olympia nem merítette annyira, mirnt abból, hogy ez a minden görög '•táj közt 
belső  energiák dhzvadásat formáival leginkabb kicsattanó, földhúsú hegyes vidék 
egy nagy isten-megnyilatkozás színtere. Kultuszhel'lyé Olympiát nem egyedül Pelops 
halotti tisztelete tette, hanem az is, hogy Zeusnak jóshelye volt. 

Az olymposi Zeus, :akinek Thessaliában a Balkán félsziget legmagasabb csú-
csa volt megnyilatkozási helye, itt mintegy a föld fel бl mutatta meg arculatát a 
görögségnek. A helyi legenda gyermek és kígyó alakjában való megjelenésér бi 
tudott: belülydI a mélységekb бl гaló felvirtlanásáró1. A hely jóslatadó erejét a föld-
ből óradámok érezték. Ilyen jóshely вΡkвΡn a Föld — Gé istennő  —nyilvánvaló 
jelenlétéről sem feledkeztek meg kultuszukban a görögök. Ez nem mond ellent 
Olympiában Zeus jelenlétének, amely több mint szellemtelen er őtömeg jвΡlenléta: 
annyival •több, amennyivel több van a Zeus-arcban. Harmonikus energiateltségét, 
lezárt lényegességét és határtalan távolba-nyílását Pheidias faragta meg szobor-
ban ennek az isteni arcnak, amleynek színe el őtt megjelent négyévenként a görögök 
egyвΡtвΡmеsségébбl mindaz, anti nemesi férfierő-kifejtésben méltó tükrözése lehe-
tett ilyen arculatnak. 

Az olympiad ünneplбk ,szeme előtt lefolyt versenyeket ki m вΡrné »sport<-nak 
nevezni, akit itt a lényeg megragadott. Az angol sport valami más: elysiumi me-
zők játéka puha ;szigeti rétek »más világában«, — de benne a »másvilági« játékok 
démoni átcsapásának a lehetóségév вΡl. Ezt .az átcsapást ne váltotta volna ki a 
nagyváras •alvilágának szellemét tátongó külvárosi »pálya«? És ami ebb бl lett: 
az amerikai-német гtömegtmibünös óriás-tér hideg, az idegek elémond izgalmától is 
hideg szörnyűsége összetéveszthet ő-e, akár a déli bikavdadalaréna forró amphi-
theatrum-légkörével, akóm a mindkett ővel szemben egészen mással: Olympiával? 
]ppoly hamis volna itt sportról beszélni, mint Olympiában a szellem költ ői vagy 
szónoki megnyilatkozásának alkalmát látni. 

»Sport« és »szellemi teljesítmény« itt nem választható  ii.  Olympiad verseny: 
ez még annyira a hőskor életformájanak folytatása, bels ő  lendilhete amennyire azo-
nos azzal, amely — legel&ször az eposzban — egy különálló, az él ők és meg-
halók léténél maradandóbb szellemi létet teremtett meg, hogy róla b вΡszélve nem 
»sportot«, hanem »kultúrát« .kell mondanmik. Ez a kultúra a »dór« nemességé, 
tágabb értel вΡmbвΡn a »görög arisstokráciáé«, de egyúttal •az egész görögségé is, 
amely az archaikuskorban egyetemlegesen magáénak vallja. Nem a dóroktól 
vette át, de elismeri bennük a .kultúra középponti hordozóit és hivatott őrzőit. 
A dósok a görögök között a földköz вΡlség heraklesi megtest Đtőd. Súlvuk az egye-
temes görögségnek hatórakat nem ismer ő  szellemi birodalmát, a törzsek fölött 
álló pánhellenizmust, földi terekhez kötve valósítja meg. Ha költбk és szónokok 
beszélnek Olympiában görög egységről, csak az szól belőlük, ami ott van. A leg-
szorosabb és földrajzilag legsz űkebb földhözragaszkodás egyesül itt egy nemzet 
keretén belül elérhető  legteljesebb egyetemességgel és a nemzeti összetartozás 
tudatos megvalósítása itt egyúttal szabad •tér és a legnagyobb .dics&séget hozó 
versenypálya az egyén érvényesülésének. 

Ilyen ellentétes вΡrők ilyen tökéletes egyemsúlyának — a görög egység görög 
formájának — hordozója és háttere az olympiai táj. És az olympiad táj az, amely 
ilyen dstenmеgnyitаtkozást hordozni képes: Zeust és a hozzá méltó emberi 
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muharem perrií 

a tradíció: 
történelem 
is jeIinlit 
1. 

Nehéz bármit is bizonyítani egy olyan rendszeben, amelyben nnes meg-
határozva az »érték értéke«. Ez — mint tudjuk — mmndenek еlőtt az időhöz 
viszonyítva határozható meg: úgy szokás ddiiu іііálni, mint anid nem puszta aktuali-
tásként létező  és ható. Az érték a »dolgok tenmészete еllеnében« meghosszabbított 
létezés; az, :amit az id ő  nem nyel ei az elenyésző  pvltanattal. Az értték a szülatésnek 
az elmúlástól, a megteremt ődésnek az eltűnéstől való különválasztása. A kritikai 
godolkodásііak köszönhető, hogy ez a szétválasztódás folyamatos és a máé. Ez a 
fajta gondolkodás teremtette meg az emberi lény történelnк  jellegét is. 

Az ember értékre utaltsága adja meg mwlt és jöv ő  iгѓлtі  érzékének reális 
dimenzióit. Leegyszerűsítve a dolgot, e&егUdhеtetflanі l iléteznie kell az értéknek, 
valaminek, ami ellenáll a múltnak, hogy ebben az ellentmondásban a mált jelt 
adhasson a maga létezéséről; úgyszintén szükségszerű, hogy valami a jövő  felé 
mutasson, hogy еlnyerje önnön realitását, hisz ,minden végességtől megfosztva nem 
lehetne más, ;mint üres végtelenség — az pedig felfoghatatlan. 

Minthogy aktualntás, a tradíciót, a megértés emberi cselekedetét áthatja 
az a szükséglet, hogy meghatározza magát az értékszférához, az id őhöz mint olyan-
hoz viszonyitva. Az értelem kérdése úgy jut benne kifejez' ѕ'ііe, mint az idő  mecha-
nikus folyásával szembeni еllenállas kísérlete; a tradíció arra törekszik, hogy 
az időrendiség számszerű  egymásra következésével bizonyos szellemi rendet állít-
son szembe (tehát az időt mennyiségiből minőségi emberi mértékre váltsa), s 
ellene fordítsa 'szándékát is, hogy az értéket — az emberi шegvalásulásaként —
beleépí-tse az idő  struktúsájába. A folyamként »mindent magával sodró« id őnek 
»strázsáló tudat« vagy megvalósulás voltában ellenáll a hagyomány. A hagyo-
mányok: védekezés a felfordulástál, az »ítéletid őktől«; Oly módszerek, amelyek 
a jelenlétből a történelem és az utópia fielé nюtatnak, abban a reményben, hogy 
stílusuk alapelvét az élit alapelvének tehetik meg. 

A múlt teljesen megfoghatatkan lenn е  az időt anyagszerűvé tevő  művek 
reaflitása nélkül. Az idő  munkája rányomja bélyegét a mű  szеиеmére, mint aho-
gyan a művek anyagisága is nyomot hagy az idő  végtelenjében. Mi más lene 
a tradíció, ha nem ez a párbeszéd (a műalkotás és az idő  között), amelyben az 
idő  igazolja és megkérd őjelеzi a vele való szembeszegülésben kialakuló értéket. 

A szubjektum eltűnése azt, amit jelennek nevezünk, közelebb viszi ahhoz, 
amit múltként határoztunk meg. A múlt a személtelen nyelv »tapasztalata«; a tár-
gyak еltávolodnak a szavak'tól, kapcsolataik és összefüggéseik meglazulnak, el-
mosódnak; a szavak, amelyek egykor realitást adtak az »ürességnek«, most abba 
a »szorult helyzetbe« kerülnek, hogy az a funkció, amit el kell látniok, több 
mint irodalmi: szavak, szavak, mondja H•amlet, kifejezvén ezzel a nyelv áthatal-
hatatlanságát, olvashatatlanságát, vagy elhalását, széthullását a kiüresedésben. 

A megértés döntő  fontosságúvá lesz, mihelyt az érthet őség nem eleve adott, 
valóban veszélyeztetиe van, s mihelyt egyedül a megértés jelenti nemcsak a 
megismerés, hanem a farmmaradás utolsó lehet őségét is. A hatékonyság akkor 
válik döntő  fontosságúvá, ha megsz űnik n*mdenhatóságának :illúziója: a hagyo-
гnány a nyelv korlátozott hatásának a tudata és az a tör еkvés, hogy e ható-
képességet az eredeti jel еntés ellenében is fenntartsa. Többé már nem az »ere-
deti«, hanem a lahetséges jelantés:rőd van szó. 1512 



A traddсjó nem a múft mamadé&talan visszaállitására törekszik, hanem arra, 
hogy megszüntesse azt niiint bomlásnak imduló, l тhalófélibem levő  nyelvet, melyet 
»kikezdetlt« az efidegemedetbség, lexnkális meghatározottságai »elmosódtak«, fel-
bomlott a nyelvi rendszer ,jelképi logikája, amelyen a k дmmntnikáció egy for-
mája alapul. De ahogy a hagyomány — akar csak részlegesen is — felszámolja ezt 
a múltat n јnt enidegenedettséget, teljesebb jelleminkként áhítja vissza, mint rész-
leges érőelemmel rendelkező  teriiletet. A hagyomány ez a múltat fagy őző , de egye-
dül általa létező  gondolkodás; a múltnak és »feldolgozásának« ebb ől a viszonyából 
következik, hogy a 'hagyomány sziintelenijl nyitott diafágus a 't űnő  •múlt, a szüle-
tőben fеvő  jelen és a hanna гosan elkövetkező  jövő  között. Eliot A tradíció és az 
egyéni tehetség című  ismeeit esszéjében a hagyomanyt eleven kreatív er ők —
a jövő  — munkálkodásaként fogja fel mttшnkon, az imodalomtö гténeteл; meg-
teremtene egy hagyományit mintha csak azt jelentené: a  шaxi.máј is  kommunikácjót 
és kiylcsönhatást megnyitó, lehetővé tevő  Irodalmi tavlatába helyezi az irodalom-
történetet. Mint utolsó közeliség, a hagyomány 'Felfoghatóvá teszi ennek az elide-
genedésnek a arankáját: osökkentve azt — a távolság képét alkotja meg; hidat 
verve közéjük — a szakadék képzetét terem ői meg; .közelítve — realitást ad 
a távolságnnak, arai beleveszés a személytelenségbe és érthetetlenségbe; tágítva 
a világosság körét — megvilágítja a sötétséget, ahol az ember önmaga körül 
forog, mint a bohóc, aki fakhelyénenc »kufasát« keresi a .rend őrről és a bohóorál 
szóló anekdotában.* 

Az ember sohasem tud teljesen miegszabadulni ett ől az idegentől, akivel 
párbeszédet folytat, és sohasem képes egyszer ás mindenkorra ölnmagába plán-
tJai s•zubsztanoialjtá át: a hagyomány a gondolatnak és a szubjektumnak, 
a létezésnek és a szeltemnek egymáshoz való közelítése, mindig csak közelfedés, 
sohasem rteljes egymásra balálas. 

Ahogy a múltat megelevenítő  hagyományban él a múlt, a tudásban ha 
sonló mádon benne foglaltatik a ni-tudás, a gondolatban az elgondolhatatlan, 
az впtlékezésban a Málejtés. A hagyomány a közvetlenség és a személytel еnség, 
a felvilágosultság és a mélység, a gondolat és a gondokat végességének e ket-
tőssége, ezen alapul az a Másik, amelyhez viszonyítva újra lény és gondolat ha-
tározódik meg. A jelentés aktwalfzálásaként a hagyomány Felfedi a jelenlét értel-
metlenségét, a Másik jelenlétét, ami megragadhatatlan. Látjuk: az ember sohasem 
éri el aramagának és az önmagáról való tudásának azonasságát. Amikor az id ő  
»vvégzi a dolgát«, rányomja az áthatolhatatlanság bélyegét mindarra, amit, úgy 
tűnt, a gondolait már kellőképpen megvilágított. A hagyomány a gondolat elég-
ségességinek a kétségbevonása a végtelenség nevében, mely nem engedi meg a 
— végérvényes és örökérvényű  — megértést. 

A műalkotásnak az a képessége, hogy átalakul és hatást válthat ki azon 
a kontextuson kívül is, amelyben •létrejött, adja meg a m űvészi kifejezés 
őörténelmi folyamatosságának lehetóségét — anélkül nem létezhetne semmi-
lyen élő  tradíció. A hagyományok teszik lehetővé és tartják fenn az érték-
szférát, s az aktualntáson túl maguk is hozzá igazodnak. Kolakowski szerönt 
például a tradíció áz »értékek összességének« meg őrzési képessége átviteliek mód-
jával együtt, ami kidönt őzik az ösztönösen vagy raaionahs argumentumokkal bi-
zonyíto őt és hangoztatott igazságoktól. A hagyomány mint a megértés újra őerern-
tésére éns kiszélesítésére való sziinteilem törekvés, azokat a _mííveket afférmálja 
értékként, amelyek segítségével b ővül a іmеgёгtёѕ  — a Jelent valóssá téve. A meg 
értéssel a hagyomány legy őzi azt a távol ~ságdt, amely elválaszt bennünket a mű  
töгténёfmi jekeоtésétől, és közel hozza, vagy legalábbis megfoghatóvá teszi azt, 
ami hajlamos a >uresszeségbe« уaló visszahúzódásra, hogy az elérhetetlenségig 
eltávolodva elvesszen a felismerhetetlenségben és érthetetlenségben. Ezzel inten-
zívvé, alapossá teszi a Most élményét, amely nem az id őrendiség esetleges pilla-
nata, de nem is hazug örökkévalóság, hanem egy olyan Jelen, amely az érték 
jelenléte és hatótere: értelmes Jelen. 

A Valaha és .a Most sem térben, sem időben nem válasthаtók külön. A 
Most épp ennek a két imaginárius pontnak az összekötése, és ez az, ami az id őben 
reális. A tradíció olyan mozgás, amely a »túlzottan szubjektív« irányából indul 
afelé, ahol ebből túl kevés van, .s így az a veszély fenyeget, hogy elveszik a sze-
mélytelenségben. A hagyomány az a .m űben rejlő  képesség, hogy beszéljen, ille-
tőleg, hogy ,távoliságában is hatást gyakoroljon; nyelvének a korszak nyelvéhez 
való hozzáidomlltása, az az er őfeszítés, hogy anti egyszer elhangzott, továbbra is 
mondani tudjon valamit — ugyanakkor annak •elórh еtеblеnsége is egyben, hogy 
ebben a meghosszabbított •beszédben is ugyanazt mondja nekünk, mint kortár-
sainak. A hagyomány nemcsak a mű  megértését jelenti, annak végs ő  határán, 
hanem felmérését is egy lépésre az értelmetlenségbe való zuhanása el ő tt. 

Mint minden értés, az esztétikai is történelmi, tér- és Id őbeli értés; minden 
tudat —így az esztétikai is — történelmi tudat. »Az irodalom történehre m űvé-
szet«, amely gyakorlatilag mindig »tudatában van ttalajdon múljának«. E tudat 
velejárói a viszonyítás, az egybehangolás, a változas. A .m ű  jelenléte befolyásolja 
az erodalomtörténetet, mint ahogy ez is hatással vart a keletkez ő  művekre. »A 
,művészi eredetiség kötött«, a konvenoiákra hagyatkozva éppúgy, mint velük 
szembeszegülve; tulajdonképpen épp a szigorú konvenciókon belül jut kifejezésre. 
(Hauser) Legmaradandóbbaknak a par excellence eredeti m űveken alapuló hagyo-
mányok bizonyuntak. 

Az irodalom és az irodanomtörténet közötti kapcsolatok megszám'lálh аtatla- 
nok és előreláthatatlanok; az az egy bizonyos: nem lehet őket egymás nélkül 
helyesen megítélni és tanulmányozni. Nem vitás, hogy az irodalomtörténeti •távlatú 
»értés« deformálja a mű  aktuális befogadását, és ebben az értelemben a tradíció- 
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hóc és tovább keresgél. 



sét, mint ahogy elvitathatatlan az is, hogy az egyes művek befolyásolják a hagyo-
mányt mint a régi és adott értékek közveitít ő  szeШΡemét. Ez annyit jelent továbbá, 
hogy minden új művészi nyelv »elviseli« a maga történetiségén вΡk, iillető1eg az 
élő  és aktív tapasztalat rétegeinek hatását, miért ahogy a történelem is » вΡltűrá« 
az új művészi nyelv hatását. A tradíсіó sohasem a hagyományok egyirányú ado-
gJatás,a kézгő '  kézre: csak az a mú4t nyújthat a jöv ő  számára valamit, amely 
a jövőből merít. Ilyem kelttősség határozza meg a lét és a gondolkodás, a nyelvi 
rendszer teljességének és a nyelv részlegességének viszonyát is. 

A nyelv a maga fejlődésfolyamatában nemcsak a Kimondatlan felé halad, 
hanem a kezdet mint alap felé is, amelyen nyugszik, és ahol megvalósítja egy-
ségét a beszélővel. A nyelv mindig valaniii után (létrejöv ő, sőt maga a nyelv után 
következő  nyelv: ebben az »előtt«-ben és »után«ban, a -kett ő  között  611  fenn a 
nyelv, tökéletességre (vagyis: hallgatásra) való törekvésként, beszédeként a képze-
letnek, amely úgy hiszi, hogy »elölr ől kezdi«, újraterвΡmti a világot; ha a kez-
detdk rés is lövő  egyiránybál érkeznek az emberhez, a nyelv nem tudja ókat 
egybekapcsolni, e tehetetlensége teszi szüntelen l nyitottá, valóságos történelemmé, 
mely, ment Mnemanika, a múzsák istenn ője, az вΡmlékвΡzвΡtet iszeméflyesíti meg, 
amelyben minden benne foglla іlüatik: azon kívül, iami volt, .»mindaz, amii van« és 
»niiindaz, anil desz«. 

A nyelv mindig magának a nyelvnek a bázisa is, mindág kezdet, gyakorlat 
és vetület; ézátár és ennek a szótárnak az értelmez ője; beszédnek és nyelvnek 
gyakorlata és rendszerre szakadása; így a nyelv mindig spontán és •konvencionális 
egyszerre, a beszéd gyakorilata és a nyelv fi]ozáfii бj•a, megvalósulás és a nyelvnek 
mint jelenségnek általános felfogása; a nyelv a maga titkainak és magyarázatainak 
abban az igyekezetében jelentkez ő  egyiittese, hogy egybefogja a kezdetet és a jöv ő t. 

Eliot éгtelrnezése szerint a hagyomány bizonyos IszilLlemi összefiiggést je-
lent, az Irodalminak az idő  mélységеs be húzódó rendszere, amit azonban a maga 
ideje feltételez, tehát egy, a többi elé helyezett hagyomany. A hagyomány az 
esztétikai befogadás modellje, amely a múlt m űveiben is aktuxllzálja a jelentés . 
kérdését, mint a számára elérhetetlen egyetemességre törekv ő  eleven szellem dön-
tően fontos jelenlétét. A hagyomány a jelentésnek, e veszélyben forgó egész лвΡk á 
felelevenítése is, illetőleg az alkotó személyiségnek és ama képességének az er ősí-
tése, hogy szakadaltlanud újrad вΡfiniálja magát. A hagyomány az érték és atktual:i-
tás, eуolúció és rвΡvolúció dúalektikusan felfogott viszonya. A tradíció nem tanúsítja 
az összefüggések viszonyait és kapcsolatait állandónak és megállapodottnák, ellen-
kezőleg, dinamikusnak és változékonynak; meglátja, hogy az összefüggés bels ő  
komponense a jelentésnek, amelynek paradoxona, hogy вΡgyetвΡmesként hatástalan, 
törtéлelmikénrt pedig elégtelen. Ezért sziikségsze гűen olyan gondolkodás, amely 
sziintelentil a jelentés, illetőleg az idő  után nyomoz — ezzel magyarázható az a 
törekvése, hogy a történelmi létezés fo лmáit meghosszabbítsa és rávetítne magára 
a létezésre; ebb ől következSk az Fis, hogy rá van utalva a megértésre. 

A tгаdíoió ez .az idő  — a gondolkodás dimenzióiban, amely arra rtörekszik, 
hogy ha nem is -tudja megakadályozni, fékezze az egyszer gondolt »visszatérését« 
a nem-gondoltba. Mindig a művészi tapasztalat elsajátításának bizonyos megvál-
tozott elméletéről és gyakorlatáról van szó, i ЈІlеtőleg az értékelésmódok változá-
sairól. 

3. 

Ha »csodának« tekintjük is, a hagyomány nem a természet, hanem az ész 
csodája; az, hogy bizonyos szabályzóképességgel rendelkezik, nem jogosít fel 
benntinket arra, hogy funkcióját az állatok ösztönének szerepéved hasonilftsuk 
össze. A tradíció nem magától értet ődő  folytonosság, és nem is természetes, mint 
ahogy a halál vagy az identitás sem az; az <(organikusra« hagyatkozva a hasadó-
ságok és kifejezőerejiik is gyengiil; a ráismerés a megértés formája, a hagyomány 
pedig tények és ért вΡ]'mezések összekapcsolasa. A folytonosság mindenekel őtt a 
— sokmindent »megjegyz ő« és ezért »olvashatatiaлná« váló — nyelv folytonossága. 

Aztán meg nem valamiféle »lélвk«, nem is a »néplélek« hagyománya дmál van 
szó, hanem művészi hagyományokról, mint olyan fоlyamatokról, oi~klusokrál és 
áramlatоkról, amelyekben feltéted вΡsen megmutatkozik a mozgás dinamikája és 
a művészi felfogásnak és megnyilvánulásainak a változásai. És amikor a m űvészet 
folytonosságáról beszélünk, nem arra a szer еncsétlen ,ihletésű  képre gondolunk, 
hogy minden nemzedék »az el őző  váШΡára lép«, sem pedig, hogy az irodalom fej-
lődése követi a hereditárius logika parancsát: •»ahová értem, onnan lépj tovább«, 
amely szerint a művészet egyetlen lánc egymásra f űződő  láncszemeinek Sorozata. 
Az irodalom kontinuitása csupán sajátságos alakzatú disakontiniwitásként lehet-
séges. 

Az irodaalomban, magán az Irodalmin kívül, amely örökkévalóságát épp váito-
zóképességének köszönheti, semmi sem »vonul végig«, semmi sem húzódik a mélyb ől 
a magasba. Ha az idő  .a jelentés lényege, az idő  lényege a válltozás. S ahogy az id ő  
változás nélkül nem lenne id ő , vagy egyszвΡrűem megszűnne ténуlвΡges létezése, úgy 
a maradandóság is változás híján hatástalan maradna, tehát megfosztódna a 
megértés lehetőségétől. A maradandó ugyanis, amelyb ől kirekesztjük a munkál-
kodó időt, megfoghatatlan, személytelen kísértetté válik — s legtöbbször épp ez 
»tesz eleget« az idealisztikus értelemben felfogott tradíciónak, raoionálisan el-
érhetetlen jelentőségteljes nagyságok, úgymint: a vér, ,a föld, a talaj, a faj stb. 
ézellemiségekéút. 

Az egy tőről fakadás e mítosza, ez a genetikus tévedés вΡkвΡt ismétlő  fel-
fogás az irodalom fejl ődését a legjobb esetben is negatív mozgásként tükrözi, 
melynek történeti eseményei a kezdet, az őseredet, a — természetessé és isten-
adtává megtett — ősforrás mintájára ismétlődnek. Ebben az örökérvény ű  szubsz-
tanciának tételezett hagyományban, mely valójában egy történelmi struktúra idea-
li,zálása, az irodalom fejl ődése a »lényegtől« való eltávolodásnak minősül, az 
»eredeti jelentés« hígulásának, a központtól a periféria felé tartó mozgásnak. 1514 



A magyarázó meglsme гés logikája arra kényszeríltá ezt a dogmatilkusan fel-
fogott okszerűségbe csimpaszkodó gonddlkodást, melyben ok és okozat •mindág 
közvetЈleni l és egyenesen egymásból következnek, hogy mindig a :gyökeret, a csírát 
keresse kezdeteixn — s ezzel tulajdonkippen annak a gondolkodásnak az útjára 
lép, amely a gотіddLkodás végét jelenti. A .mvsztifiká:ció egyik elterjedt farmája a 
hagyományt a Hasonlóság fahadára vezeti vissza, az összetev ők gépies egyezteté-
sére, s így azokat •(.elitérő  fuтilkoiaik elsikkadasával) azonosaknak neszi. Az így értel-
mezett hagyományban a téma háttérbe szorítja a interpretációt, a tárgy pedig 
tulajdon funkcióját; az az Irodalmi, amelyben a jelentés mindig a »végső  jelen-
tés«, magán viseli még a romantikus művészetszemlélet eleven és ható nyomait, 
amely szerint a hagyomány valamiféle tiszta szubsztancia, rokonság és azonosság, 
s mint ilyen, kimér magából mánden megkülönböztet ő  elemcet; az abszolút Egynetrzú-
ség szelleme, mely arról akar bennünket meggy őzné, hogy a jelentés mindig vissza-
tér, ahelyett, hogy megmutatná, hogy még mindig létrehozható. 

Az a kodt nu іtás, mely egy állandó ellem különféle történehmi formákban 
végbenvenő  imét'léséből áll, föltétlenül utánzáslak és medd őségnek minősül, éppen 
azért, mert a maradandóságnak senuni köze siaios a mozdulatlansághoz és a me-
chanikus ismétlődéshez, avagy Ugyanannak az ismételt »tükrözéséhez«. 

4. 

Van-e vadamé érthet őbb és jobban megközelíthető , mint azok az események, 
amelyekben nem vettünk, nagy nem neszünk részt; nem a távoli áll-e hozzánk 
legközelebb, és legmesszebb t őlünk nem-e a közeli, :anti —úgymond — a »szemünk 
láttára« játszódik le, és magától értet ődik — vagyis: nemigen látunk bele; hol is 
van  az a bizonyos Most, és hol a Valaha; mi mindet nevezhetüink múltnak és 
mát neon? 

A szó .megszokott értelmében •mult az is, ami nincs többé, de az is, ami 
valamilyen megváltozott alakban tovább él; az  is,  ,ami a mai ember életének 
peгіféгidјán húzódik meg, de az is, ami részt vesz benne, hatást gyakorol alaku-
lásáa+a és befolyásolja szemléletét. Múlat az is, amiit mi a múltba helyezünk, és 
az is, ami akaratunk ellenére, akaratunktól függetlenül múltként ad jelt magáról; 
múlt az, amit múltként birtokolunk, és ami kihullott tudatunkból; múlt ami az 
egyik mű  jelentőségét a maga tekintélyével megnöveli, de az is, ami egy másik 
művet megfoszt hatóerejét ől. 

Sapdr szercint egy kultúra eredetiségének és helytálló voltának a mércéje: 
hogyan viszonyul a kultúmiban számottevő  múlthoz, :ahhoz a múlthoz tehát, amely 
még jelen, vagy jövővé válhat. Elvetve a •tradíció és az ultápia mesterséges szét-
választását, azzal a іsz вdёКkaі, hogy kapcsolatot teremtsen közöttük, Bloch meg-
állapítja, hogy nemcsak az ún. eljövernd ő  hozza létre a múltat, hanem fordítva is: 
a múlt kreálja a jövőt; ilyképp igenlő  választ ad az önmagához intézett kérdésre, 
hogy ti.: »Benne foglaltatik-e a múltban a jöv ő?« Hauser szerint is »a múlt ön.-
magában értelmetlen és alaktalan; csak egy meghatározott jelennel való viszo-
nyában kapja meg a maga jelentését és körvonalait«. 

Košik is »jelenben él ő  mozzanatoknak« tekinti a múltat. Az ember enrlé-
kezetében —írja Kopik — jeleвvdejűsödik — tehát Ideiglenesen meghaladottá 
lesz — a múlt, mert maga a múlt az ember számára olyasvalami, amit nem 
hagy el fölöslegesként; az konstiruktív módon avatkozik jelenébe, ami maga az 
alkotó, teremtő  emberi természeit. Az emberi ég fejl ődésének történelme korszakai 
nem üres formák, melyekből kilépett az élet, amint az emberiség egy magasabb 
fejlődési szakaszba jutott; alkotó tevé•kenysége folyamán az emberiség — a gyakor-
latban — szüntelenül beolvasztja ezeket a jelenbe. S ez a folyamat egyidej űleg 
a múllt kritikája és értékelése. A s űrített (illet őleg dialektikusan túlhailado+tt) 
múlt teremti meg a jelenben az emberi természetet, azt a »szubszta тюiá t«, amely 
magában foglalja a tárgyiasságot éppugy, mint a szubjektivitást, a materiális vi-
szonyokat és tárgy пas+ult erőket éppúgy, mint a viilág »látásának« és a világ külön-
féle (tudományos, művészi, filozáfáaá, költői stb.) úton történő  személyes kifeje- 
zésének képességét. 

A múlt Heidegger szerint is a kutatások és a kreáció tárgya, mindág nyitott 
a jelen és a jövő  magva felé, befejezetlen, lehetőségekkel teli és isziinteleniil újra- 
teremtődő . Trilling szerint a műalkotás multja, története nem kerülhet ő  meg, mert 
ez »az esztétikai .tapasztalat részét« képezi, és csak a megismeréssel haladható 
meg. Nietzsche a művészi érzékkel azonosította a múlt iránt érzéket, Pen Warren 
pedig iaz elbeszél ő  múltat tekintette a költészet »anyanyelvének«; a mitikus tudatú 
költő  számára a »múlt a másik világ dknenziójaként jelenik meg«. 

Akárrná legyen .is még ezenfelül a múlt és a történelem, n уilvánvaló, hogy 
nem pusztán az eltelt id ővel azonosak, hanem annak megjelenési formájával is 
a jelenben, s ez annyit jelent, .a múltban és a tö гténelemben az idő  sohasem be-
fejezett, hanem folyamatos formaként adott, amelyb ől »nem lehet átugrani« vala-
miféle közvetlenebb Mostba. Az emberi gondolkodás és megismerés formái az 
időt a minduntalan leomló jelen, a meghiúsított valóság változataiként ismerik: az 
ember — mondja Bloch — sohasem lehet jelen tudatosan Itt és Most; amit 
tudhatunk, előtte vagy nyomban utána tudjuk, de sohasem egyidej űleg azzal, 
aminek megismerésében részt veszünk. Lény és •tudat nem egyidej űek. A gondo-
lat mindig elképzelés, a bekövetkező  e'lőrelátása, emlékezés, utóirat, eltervezés 
vagy anticipáció. Az e két gondolat közötti gondolatnak nincs önmagáról való 
tudása. A folyamatosság érzékelésén kívül nem lehet a jelent érzékelni, és épp 
ezért ez a folyamatosság, azaz a — kizárólag e tagadás által konstituálódó — múlt 
megtagadása .az esztétikai tapasztalant sajátsága; ebb ől következik ennek erősen 
történelmé jellege. 

Az irodalmi mű  sem héiyeződik bele egyszer és mindenkorra egyetlen id ő-
síkba, nem szemlélhet ő  mindig ugyanabban a heiyzetben és távlatban. Az irodalmi 
mű  is több jelen idővel és különféle múltakkal rendelkezik, és kiszámíthatatlan 
jövőnek néz elébe, s a nagyszámú id ősíkok közül, melyeknek sokaságára egy 
egész nyelv is kevésnek bizonyulna, egyetlen egy sem azonos az olvasó вak vagy 
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A műalkotás élete folyamim a szavak, mondatok, oldalak közé egész sor új 
szó, mondat, olldaT kerül — megírat4anok ugyan, de nem lehet őket megkerülni, 
mert a műben mdnics »dielфi.ntetve« a hdányuik. Megszólal tehát az, ami a müben 
nincs jelölve, ami csak öntudatlanul lappangott benne, amit aligha számított 
kifejezni vagy am*e egyáltatlán nem számíitdtt. A mű  a maga jelхmdszenében olyam 
»lyukakat« tóm fel, amеlyeket az író nem vett szá гnэ~tásba; egy-egy költőd (nyelvi) 
srtmkt иr nak, ami maga ds rejtvény, ez a rejtett jelentése az Irodalmival velejáró 
kdszámífthaltaaölanságának a maradványa. A mű  »miarndandivаilóját« kreálva az ember-
rel megesdek, hagy műve art is ldfejezi, amлlt neki magának nem  is  volt szándéká-
ban elmondani. 

Biztosra vehető, hogy a míгΡLt alkotása шΡt md nem vagywnk képesek úgy 
olvasni, ahogyan azokat megírták, d !1dtve megközelít őleg úgy, ahogyan a kortársak 
olvasták, egy részük mégis olvasható a md számunkra  is.  Az a hagyomány, amely 
szerint a művet olvassuk, kisebb-nagyobb d'té гéѕt mutat attól a tradíciótól, amely-
ben ez a mű  megíródott. Ez az eltérés határozza meg, »hogyan olvassuk«. 

Az írás megváltozo'tt hagyományában mint új olvasása hagyományban a vál-
tozás nem a leírtat (a mаterdálds tények sorozatát) érinad, hanem az olvasas mód-
ját, azaz, ahogyan a mi egyes összetevőltt mellőzzük vagy háttérbe szorítjuk, más 
összetevőit viszont kiemeljük. Ha előbb az imás változtatta meg az olvasót, most 
az olvasó változtat az írásai, meghosszabbítva ezzel annak іёtеzёѕёt, második, har-
madik életet adva számára. A hagyomány az id őnek ez a beavatkozása a költ ő  
retomikáјába. Bármenny іme 'láltawki legyen is, egyetlen mű  sem kбpes számeјtásba 
venni minden olvasóját és számon vetni az összes lehetséges olvasáamódokk аl,  are -
lyekt&l majd egyszer érteiгezése függ. Az Irodalminak az a mбd nevezhető , ahogyan 
az irodaffom »történelmi tényként« átlép egyik korszakbál a másikba, miközben 
iétezésének ez a módja a mű  szerves mészévé válik. 

A hagyomány nem a status quóat fanmarató, hanem épp a változást kd-
fiejező  szellem: nem az irodalmi fejlődés »holt tőkéje«, hanem maga a hatákápes-
ség megtestesülése, amely az irodalmit élteti. A hagyományok ezek szerint nem 
hordozód semmiféle »lényegnek«, még kevésbé jelentenek nosztalgiát valami lénye-
gesként eleve meglevő  iránt. A jelentés —így az irodalmi szöveg jelentése is —
váitozik. Nem tulajdoníthatunk a kezdeteknek olyam jelentést, amely ott helyt tud-
na állni, tehát nyilvánvaló, hogy ezek szerint a m űalkotásnak nem lehet »első  sza-
va«, nem lehet eredeti jelentése: a .jelentés a jelentés problémájával együtt születik, 
ami azt jelenti, nem pusztán a forrás, a kezdet, vagy eredet határozza meg, 'hanem 
a változó társadalmi-történelmi kontextus is: a jelentés emellett nem elveszett 
jelentés, hanem amit nem találunk meg. El őlről kezdődő  világ nincsen, és semmi 
valóban lényeges sincs eleve megadva, mindig csak ezután kell meghódít а-]i; az 
»igazit« sohasem visszatérve leljük fel, hanem ha feléje гtёгеkеdvе  nem tágítunk. 

A hason бós gók és közös vonások nincsenek  »a  levegőben«, és nem is örök-
lődnek, a nyelvi tudatnak a maga története megértésére irányuló er őfeszítésében 
teremtődnek meg. A hagyomány szembeszegül a történeln іііvel, de ugyanakkor 
Mehetővé is teszi art. Ez a paradoxon maga a hagyomány. Nem egyszer űen törté-
nelem, hanem a 'történelem egyfajta »olvasása«, mely arra törekszik, hogy fölébe 
nőjön, s eközben eteremti meg a történelem távlaftait. 

Megszabadulva a romantikus felfogásmód szemellenz đjétől belálthartjuk, hogy 
a hagyomány nem az a rosszul értelmezett absztrakció, amit rendszerint az ún. 
népszellemből vagy a korszellemből kovácsolnak, épp ellenkezőleg: maga a válto-
zás szelleme, mely nemcsak hogy nem bálványozza az irodalmi m ű  »örökérvényű  
elemét«, hanem az irodalmi funkciók fejlődéseként alakítja ki az irodalomtörté-
netet. A tradíció az irodalmi haladás bels ő  dinamikájának eleme, nem pedig az 
irodalaniság fejlődését megbénító és lezáró tényez ő . Hagyományai vannak a for-
radal,maknak, de éppígy a sz őlőtermesztésnek, a tea- és káváfogyasztásnak is. Bi-
zonyos vábtozásak mindjárt szembetűmnek, másak évtizederket, s őt évszázadokat 
igényelnek. Az irodalmi hagyományok lacsú és hosszaavtartó változásai általában 
összefüggenek a szöиegen kívüli tényezők és értékek változásaival, de sohasem 
fedik azokat teljesen. S őt ugyan-azon irodalmi mű  alkotóelemei sem egyidejűleg 
változnak, változásuk nagy megszakvtásokkal és más-más .id őközökben zajlik: a mű  
egyes részednek változása mindennapos, más elemei viszont évtizedeket, s őt év-
századakart igényelnek. Еs éppen azért, mert az irodalmi m ű  érhete — amint ezt 
E chenbaum hangsúlyozza — hozzákapcsolódik a valósághoz, amely életet ad 
neki —lehetségessé válnak a hagyományok, olyan sorozatokként és szövetekként, 
melyekben bебгuk egymásat és szétválnak az olvasás és írás konven сiбi. 

A hagyományok mindig számolnak az irodalmi mű  többszörös életével, ami-
kor egyes elemei hárfatérbe szorításávai, mások kiemelésével felszívják еket ma-
gukba; a mű  egyes síkjainak e hangsúly- és szerkezetbeli változásai megváltoz-
tatják az alkotás irodalmi funkcióját is: hagyomány azért létezhet, mert a m űvet 
egyetlen kontextusban sem lehet teljesen feltárni, még abban sem, amelyben 
létjre,jöitlt. Az a tény, hogy az irodalmi m ű  egy-egy korszak életében csak egy 
vonatkozásában, csak réslegesen vesz részt — dönt ően •meghatározza az adott 
tradíció funkcióját a hagyományok sorában. A hagyomány az a megváltoztatható 
és megváltoztatott kontextus, amelyben fokozatosan kifiejezásre jutnak az irodalmi 
mű  lappangó jelentésed és funkciói. A tradíció tehát olyan atlkotói tevékenység, 
amely a műveket és alkotóelemeiket addig ismeretlen összefüggésbe helyezd, és le-
hetővé teszi az Irodalmi fogalmának módosulását. A hagyomány bizonyítja, hogy 
az irodalmi mű  .maradandóságához hozzátartozik Tétezése történ еlггдi alakváttoza-
tainak részlegessége is. Ahhoz, hogy az irodalmi mű  megelevenedjen, hogy élni 
kezdhesse életednek egyikét (egyedüli lehet ősége ez ea femnmaradasra) — 1e kell 
mondania teljességéről és ún. egyetemességeеöl. Integralitása és történ-elemfeletti-
sége lényegében abból a képességéből következik, hogy ismételten bele tud kapcso-
lódni a történelem és egy-egy történelmi korszak folyamatába és szövetébe; ez 
a mű  á tváltozóképessége vagy ún. többértelm űsége, ami tulajdonképpen csak a 
mindent átfogás elérhetetlenségének szükségszer ű  következménye. A többértelm ű- 
ség bizonyítja, hogy a világnak nem egyetlen Kezdete van, és a jelentés nem az 
Egyedüli, hogy az Irodalmi neon Mindent-átfogó, s a hagyományos nem tekinthető  
Egynem űnek. 1516 



Láthatjuk, az hadalmi jdl л tés nem abszdlút, nem objektív, egyszer és nu n-
denkorra adott; a tényezőktőll és a ta јntalomtól függ, .de a hozzájuk való viszonyu 
lástól is, a befogadástól. A hagyomány a viszonylagosság szellemét hozza magával, 
illetőleg éltető  elemet visz az abszolútum, a mozdulatlanság, a bezárkózás felé 
törekvő, s ezzel értelmét veszt ő  szellembe. A hagyomány éppen a kornak ez a 
beavatkozása a míintkotásha, mely enélkiil a végtélen örökkévalóságban elenyészik, 
fel!bomlik, otvashata>ttla id válik. Mint a megkülönböztetésnek a gondolkodás és 
írás stílusában benne rejlő  szelleme, a hagyomány eltérés az uralkodó szóbeli és 
írás'belli tradvоá tól. A hagyomány a különbözőség szelleme a ha,sonióságbfan: az 
irodalmi fejlődés nem ismer olyan folytonosságot, amely az Egynem űség meg-
őrzésére törekedne. 

Maga a mű  is önmagával >Nkutya-maoska barátságban«, önnön ellentmondá-
sosságaiból él. Mivel mindig egy a sok közül, élete nemcsak tőle magától filgg, 
hanem más műalkotásokhoz való viszonyátál is. A bels ő  kohézió erőt gyengülnek, 
rés alkotások vonzása megnövekszik, a mű  egy szélesebb kontextusba épiilve meg-
nyílik, és általa újraéled. A hagyomány ez a lehetőség túljutni az egyes alkotá-
sok hatarain, kiléprц  a kötött időből, a forma, az esetlegességek elhatárolása, 
a mű  felől vezető  utak .megnyitása, ami nem azt jelenti, hogy falé többé nem visz 
út, s hogy a mű  elsődlegesen utaló szerepén túl (vagyis túl •azon, hogy rokon 
vonásaival lesz kuBturális •tényez ővé) nem lehetséges egy olyan hagyomány, amely 
újra a mű  felé fog tartani, Oly hagyomány, amely újra kimozdítja a műalkotást 
a maga történehnr környezetéből, s olyan viszonyba hozza múltbah és aktwalitással., 
melyben visszatér önmagához, ismét »összeáll«. 

5. 

Ha  a hagyományt, e hon lyos és lejáratott .szót el is vetjük, az, amit 
majta iértiink I(s ezt sem könnyű  megragadni) — rnegmarad. De mi az„ ami 
megmarad? 

A hagyomány nem az istenek és nem iaz urailkodók adománya, még ha Sokan 
is  hItték öтöktől fogva, hogy fulajdonkdppen a nemzeti méltoságok »szellemi 
hőskölteménye«. Persze nem is a nép szelleme vagy lelke, nem nemzeti vérmér-
séklet és semmianemű  »szájrál~szájna« terjedő  dolog, nlég kevésbé »olyasvalami«; 
ami a vérünkben van, veliirik született, ösztönös. 

Lényegében a hagyomány nyelvi összefüggés, nyelv a nyelvben: a •történe-
lem és az egyén, a heideggeri értelemben vett ontikus és ontologikus közötti viszony; 
a nyelv empirikus alkotóefleme és 'a benne rejl ő  transzcendencia közötti viszony; 
a hagyomány aг  empirikusnak a gondolat álul történ ő  legyőzése, elragadása az 
el-nem-gondolttól. Eniphiia-vesztesdgdt a hagyomány olyképpen igyekszik pótolni, 
hogy az alámeriilő  гΡtörtéлelml helyén maradó űrt új — .de Ismdtcsak tönténehni —
tarbalommal töhi fel. Csak maga a történelnnl jelentés, jelегutőság és keрzettár-
sítások elévülése történelemfieletti. 

Kétségtelen, hogy a hagyományokat nem annak alátámasztására ápoljuk, 
ami áll'ásfoglаlásunk nёіkы  is bizonyos, nem azzal a céllal tehát, hogy meggy őz-
ziink valakit a múlt hatalmáról, hanem, hogy csökkar іtsi k az ember múlttal 

- szembeni ґtеhеtеtlеnsёgёt. Mászóval: az emlékezés és a beszéd a felejtésnek adnak 
formánt, a felejtésnek, amelyben Heidegger szavaival élve, a máit lakozik. Az a ha-
gyomány, amely eltitkolja a felejtést — misztiflkálja a létezést, annak tapaszta іLatá-
ból kivonja azt, ami nxinden tapasztalatban kiönt ő : az elszóródás, a halál tényét. 
Mi másnak van értelme, ha nem annak a jelentésnek, amelynek van bátorsága 
kétségbevonati önmagát. Amikor vége a jelentés értelmének, amikor i dmeriil min-
den funkcionalitás, a tevékenység felfedi saját ellentmondásosságát. Ennek jelen-
Idle kitölti emlékezetiinket, nyelvünket, ahogyan a mulandóság tölti  Id  az időt. 
Ez a »tehetetlenség« minden hatalmunk: meghatároz bennünket, történelmünket, 
hagyományainkait, mndkunleat. Аltala van az ember gondolat is, a múltnak eme 
a letezés — tehát egyben a jelen és a jöv ő  — dimenzióját jelentő  mozzanata. 

A hagyomány nem ahistoniiikus és mozdulatlan; nagysága, hangsúlyozza 
Toynbee, változékonyságában van. Nem Idegen »test«, melyet .szolgál ni kell, nem 
is szigorúan betartandó norma, hanem az az er őfeszítés, hogy a világot éntehnez-
zilk. A megköz еl tés formájának bálványozása a tradíciót tradioionalizmussá teszi, 
az igazságok »védelmezőjévé«, amelyek ilyenónizetben előítéletté merevednek, 
aminek aIaptalansdglt is szentesített múlt tekintélye takarja. A tradiaionalIznnus 
уalában a dialektikus gondolkodás hiánya, illet őleg annak a képességnek a hiánnya, 
hogy »meg tudjunk szabadulni attól, ami elévült«. 

A tradiciába .az a műalkotás tartozik bele, amelyet nemcsak hogy felfogunk, 
hanem az elősegíti tulajdon jelenünk mélyebb megértését is — a tradlcionaliszti-
kus mű, ha érthető  is, -alig vagy egyáltalán nem járul hozzá annak a világnak a 
megértéséhez, amely rajta kívü•1 esik (s. Icbli). Cage úgy mondaná, a traaíció 
szellemében írni annyi, mind »írni, hogy valamit meghalljak«, tradicionalisztikusan 
írni viszont annyi, mint »meghaligatnl valamit, hogy utána lejegyezzem, amit hal-
lottam«. A tradíсió tehát a mindig kétségbevonható jelentés keresése. A tradí-
cióban lenni annyi, mint az idő  szellemében és értelmében létezni, de ugyanarckor 
jelenti az idő  uralkodó szellemiségével és bevett hagyományával szembeni létezést 
Is. »Az igazi hagyomány ellentmondásaiban él.« (Sztravinszkij) Mint ahogy te-
kintélyrombalók nélkül nincsenek hívők, hagyományok sincsenek hagyományelle-
nesek nélkiil. Ami egykor a lázadás és a változas szellemét jelentebbe, kés őbb 
a kanonizálás vezérelvévé válik. A keresés normává változik: amit szabadságnak 
vívtak ki, megvalósulásával az ellenőrzés, a »felügyelet« ;szerepét tölti be; ami 
egykor szakítást jelentett, folytonosságként kínálja magát; aminek megszületé-
sénél a korszak »kulcsszemélyiségei« bábáskodtak, »mindenkire« érvényes, gaz-
dátlan okossággá merevedik, minden m űvészi formaalakulatra kiterjed ő  kó-
dexszé válik. 

A tradíció ez a szokadatlan ingadozás az elkalandozás, a nyitottság és a 
beiktatás, a szentesítés szellemisége között. Mint Ismeretes, sok forradalmat foj- 
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A világ, mint ahogyan azt megállapították, ezeken az elvetett ideákon alapszik, 
pontosabban amelyeket a »poklok fenekés« taszítattak, .s melyak belülr ől mun-
kálkodnak az átalakításon; ebben különbözik a knit г  nak mint »folyamatos for-
radalominak« a szelleme az_ еxteгnális típusú kwltúгa szellemétől. 

A hagyomány нyilvanvaláan nem azt jelenti, hogy nem .tehetünk oilyasanit, 
amit eddig nem tettünk: feladata az, hogy lehet őséget adjon, nem pedig, hogy 
előre megszabjon valamit — a hagyomány a}1kotás, nem pedig val]aanvféle fétis 
»szolgálaüa«. A tаіadíció nem a múltnak követendő  példaként és egyedül iidvö-
zítőként való isteníltése, hanem épp annak a szellemiségnek a munkálkodása, ame-
lyet a múlt nem degyverzett le, nem tuddtt »térdre kényszeríteni«; mint meg-
i$Легési forma, a hagyomány az, amii ellenáll az id őnek, ami fennmarad, de 
ugyanakkor változik is, 'változtatva az egyénen is, aki terjeszti, és a korcszakon, 
amelyben teret hódit és gyökest ver. A tradíció a kök őd műnek az a »képessége«, 
hogy »kiáldјa« a különféle történelmi szintaxisok próbáját, hogy ne maradjon 
mindig .az, an-u volt mái. Nem az örök hatalom és nem az örök törvény szelleme; 
hogy »vitathatatlan igazságot« és elidegemíthet кatlen jogokat verifikáló szedleanmé 
váljon, vele visszaélve önmaga ellen forditják; a változás szelleme az örökérvény ű-
ség szellemévé voltozik; modelláló .szellem helyett nivelláló lesz; ahelyett, hogy 
megbontaná a »kisajátításokat« és fölémendeléseket, felfedné az uralkodó kon-
venció elégгtelenségét, áldását adja az »adott«- лa, .azzal a szándékkal, hogy a tör-
ténehrni інtézméлyeket tiermésze-tes képz ődméлyaknek tüntesse fel. Az a tradíció, 
amely nem szelektív gondolkodásra, hanem irracionális indítékokra és megokoló- 
sokra, biológiai nagy arás auutoanatiLilnxsra épül, ezt .a •gondokodást megé пtésből 
mögeszmévé, a tradíció rögeszméjévé teszi. Kétségtelen, hogy a hagyományok kö-
zelebb hozzák egymáshoz az embereket és a nemzeteket, de ugyanakkor — feltéve 
hogy nem niisz kйlјdk őket — a hagyományuk bizonyos distanciát jelentenek 
ezek számára önmagukkal szemben. Hinnanista kiild еtésében a hagyomány csak 
kritikus tudatkéaјt lehetséges; ha összetartó er ő , akkor nem olyan értelemben az, 
hogy a különbšéget azonossággá oldja, mert ilyképpen falszabadító keretekb ől 
a terror kercetei+vé alakulna át. A tradíció nem jelenti az egyediség elvesztését a 
közösségben, hanem a kett ő  új, dialektikus viszonyát; ha rokonidnak, ez a kö 
zelség mom meríti el az egyik művet a másikban, csak átalakítja őket; az új 
általánosítás szintjén, anil maga a tradíció, kiemeli sajátosságaikat. 

Mint ahogy nem összevonás, hanem .szembeállítás, a 'tradíció nem is a Kez-
det és a Vég szelleme, hanem ,szakadatlan kezdetek és befejez ődések a kezdet és 
vég nélküli időbеn. S mint ahogy a va4áság és a művészet viszonya sem dоghatá 
fel az egymással szembená1 б  dualisztikus ellentmondások víszonуaként, melyek-
ben az író és a világ szubjektummá és objektuananá különül — a tnadíoió sem 
érthető  meg — a forradalom іtгаdіеібі  nédkiil. 

Még a legradikáll•sabb forradalom sem puszta » вΡlеszamolás« .a régivel, nem-
csak elvetés, rombolás, szaikntás, hanem újrcaéгitékelés is. A művészet és a kommu-
nikáció elüresedett •formáinak meghaladása átrétegezéssel, új szereppel való fel-
ruházássiai, átaQakvtás~al megy végbe — az irodalmi alakulás nemcsak új össze-
tevőket jelent, hanem új eirendezést is, nemcsak az iaiodailnii alkotás egyes kompo- 
nensainek elvetését, hanem átrendezésükot is. Ha a tradícióban nem is 
minden »tudatos«, .nem tartalmaz semmi olyat, ami ne volna kapcsolatban kelet-
kezése közegével. A gondolat, mely mindig valamib ől kiinduló, nem kapcsolódik 
közvetlenül az előző  láлcszemhez: az irodalati fejl ődés a történések, hatások és 
visszahatások, vonzások és taszítások nyelt tere, egyszóval: olyan történelem, 
amely nemcsak »hosszanti« irányban szövődik, hanem belső  rétegemuk széles-
ségében is. A »tradíció« megértéséhez mindenekel őtt a fоlytatólaggosságnak mint 
a semmit sem ex nihiliic létrehozó gondodat nyitottságának a jelenségét kell 
felfognunk. Minden költő  alkotása, hangsúlyozza Eliot nyomán Trilling, a múlt 
művesivel való kapcsolata révén egzisztál, meghosszabbítasuk és a t őlük való 
eltérés alapján, így amit eredetiségnek hívunk, az sem más, mint egyszer űen 
»sajátságos viszonyulás a tnadíciához«. Az eredetiség nem jelent ІЅzаkitdЅt azokkal 
a művekkel, amelyek ezt a jelzőt előbb kiérdeme г Ρlték:.az eredetiség is történelmi 
kategómia, akárcsak a hagyomány. A tradíció a visszautasitások és elfogadások 
dialektikus egysége, viszony a változtatva változóhoz, olyan konfliktus, amelyben 
utak sejlenek fel, de tévutak is. . 

Bóramennyire .is a ,történelmi meghóditása a hagyomány, ugyansakkor a tudat 
utópikus elemeit is magában kell foglalnia, különben közönséges konzervativizmus. 
Hlebnjikov vagy Davičo szerint pl. az alkotás otthona a jöv ő , onnan fúj »a szavak 
isteneinek •szele«. Heideggernek is meggy őződése, hogy az emberi értelem a maga 
jövő  felé való nyitottságán alapszik. 

A forradalomnak megvannak a maga hagyományai, a hagyománynak a maga 
forradálanai. De forradalmi szellemnek az tekinthet ő, amely tradíciók meglétét 
teszi leshetővé, nem pedig egy tradícióét. Nem .az Azonosság, az Adott szelleme 
az, ami a hagyományt els ődlegesen meghatározza; a •dinamikus elv hordozója, azaz 
a tradíció ez a szétválasztó, s nem átfed ő  •szellemiség. 

A tradíció és is forradalom közötti mesterséges kett ősség megsziiuntetése 
azonban — ahogyan ezt Bloch és Kolakowski :megjegyzik — nem vezet szintézis-
hez; ha az új nemzedékek nem harcoltak volna a ,hagyomany ellen — mondja 
Kolakowski — ma is barlaлglakók volnánk, és újra oti találnánk magunkat, ha 
ez a lázadás egyetemes .lenne; az a társadalom, amelyben a tradíció kultusza ki-
zárná az ellene való lázadást, és ferdítva, két rossz közül. váiaszthaut na, ha ugyan 
választani lehet közülük: az egyik a stagnáció, a ónisik a kataszt гбla. Vagy, aho-
gyan Bloch mondja: a hagyomány a múlt forradalma, a forradalom a jöv ő  ha-
gyománya. 

A háború utáni irodalmi gondolkodásban a hagyományt aniandenekekitt a 
korszerűhöz mérték. A korszerű  műalkotást a knitikusok úgyszalván azonosnak 
tekintették az értékessel. A korszer űséget azokkal a tényezőkkel határozták meg, 
amelyekből az irodalom kiindul, tehát a mű  tényközlésével, a felhaszлált »anyag« 1518 



цΡdőszerííségével. Modern irodalomvak az szárnított, ani az aktuális (mаI) valóság-
gal »foglalkozott«, mint ahogyan az orosz formalistákkal ellenhétben Mami лettd is 
tette, a téma modernségének sorsdönt ő  fontosságát hangsú4yozva. 

Ugyanebben a szе1 еmben fogták fel a tradíciót is, • mint  tematikas rokon-
ságot, amelyben az az els ődleges fontosságú, amiről szó van, szemben azzal, aho-
gyan klfеј !еződlk; az Irodalmi k1ealogizált felfogása a tradí сіának mint »tarta-
lomnak«, mint ideológiai, nem pedig nyelvi ténynek a misztifikációjához vezetett. 
Mellesleg néni nehéz a nyelvi összetev ő  »valóságra« való redukálásának, a m ű-
alkatás »ösiszetevőire való felbontásának« e szándékából klolvasrа  az Irodalmžnak 
szűk~racionalisztikus, »objektív tudatként« valló felfogását, ami számára aszó osupán 
a legszűkebb értelemben nett jelentés hordozója. Ez a biz а1mаtlanság a nyelvi 
struktura valásáága iránt ösztönzi a szöveg jelentés szerinti értelmezését, »leszál-
lítását« a valósághoz; a tapasztalat itt szemlátomást nem min őségként felfogott 
(mint az Eltérő  megkülönböztetésének képessége), hanem mennyiségként, mist 
az Ismert hаІІsnozása, s az Irodalmi sem látsaiik kinfYiktusnak, hanem az Azonos 
elágazásának, nem .az »ábrázolás módja«, hanem maga az, amit ábrázol. Ebben 
az értelemben a itгadíaió .sem jelent agy masnik tradícióval való lszembenallilast, hogy 
abból új »stilisztikai sajátságok« száxnnazzanak, hanem más téma ráer őszakolá-
sának kí érléte. 

A téma absztrahálása, a sajátságosan Irodalmi kontextus, a költ ői nyelv és 
»konstхukсiió« elhanyagolása jellemzi a pozitivista módra elképzett Irodalmit, és 
еbbőЈl következőe,n a tradíciót is, ha az az irodalmi alakulás ilyen fajta koncep-
eiójást képvi éli. Az ilyen típusú »kutató« az irodalmi múalkotá bon nem az Iro-
dal;nžt keresi, hanem azt, amii mögötte rejlik, amiben a tradíció »gyökerezik«, 
mintha az irodalmi pusztán díszítés volna, nem pedig kifejezés, mintha csak 
álarc volna, amit egyszer űen le kell tépni. Az esztétikai szférából az etikaiba kerül 
át az Irodalom: segítségével valami mást kelt bizonyitani, tanulságot nyújtani, el-
hitetni stb. A költői másodlagossá várok: ideológiai, szociológiai vagy pszicholó-
giai célokban •oldódvk fel; a tnadíoiónak többé nincs köze a felfedez ő  nyelvhez, 
valamiféle mindenek fölött á1 б  tartalom lesz, a »néplélek«, a »nemzeti szellem«, 
vagy a példázat rangjára emelked ő  morális tapasztalant. Az ilyenfájta nstiаdíció 
előszeretettel viseltetik az etikai jelleg ű  tapasztalatok iránt, és ezért az »eredet« 
védelmére kelve erényt véd, egyediilá б  péklamutatast, miáltal felö}tn az áhított 
papi talárt, amelyben a hagyomány mint a múltra és a múlt tekintélyére való 
hiрatkozás, fedezéket talál annak a gyakorlatnak a számára, amelyet igazolni, 
terjeszteni és meger ősíteni akar. Az irodalmat tartalmak, magyarázatok, konst-
rukciók fеjlődéseként felfiogó naiv-realista kono еpcióban így konstituálódдk egy 
tradíció srшnt a sieprezentatív nemzeti tartalmak, témák és szimbólumok folyto-
nossága, mint a :költészetnek az a szerenasét1en törekvése, hagy átvegye annak 
a zászlónak a színit, amely az állam intézményein lengedez. Sklovszkij) 

Ilyenképpen a hagyomány a nemzeti közösség vagy a néplélek szellemi élet-
rajzával lesz azonos, va Іanіјifёlе  elspinituafizátt antropológiává vagy etnológiává 
válik, mely ideológiai célzatával a rr ііtikus és a religiózus örököse, a múlté, mely-
nek sérthetetlenségét a »forrás« és »eredet« stb. mítoszával frissíti fel. A nyelv 
költői i!smвreténгk hiánya paradox mádon egybevág a nemzeti öntudat •fejletlen-
ségével, amit ,ez a »tradíció« —úgymond — kifejez és képvisel. 

Abban az igyekezetében, hogy a nemzeti szellem valamiféle állandó, min 
denütt és mindenkor érvényes jellemvonását mutassa ki, ez a »tradíció« a nem-
zeti irodalomnak épp azokat a sajátosságait tekinti állandó és változatlan voná-
soknak, amelyek lehetővé testek annak fejl ődését, azaz specifikálódását. Ami a 
tulajdornképpeni..tradíciót megalkotja és felállítja — az egy-egy m űalkotásra vagy 
egy irodalomra jellemző  sajátsagok változásai —, ami egy alkotásban лyomatékos, 
lényegi, ami irányt .ad neki — az épp a változás hardozój:a: az, ami a m ű  eszté-
tikai struktúráját elevenné, dinamikussá és hatékonnyá teszi, s aminek révén 
»keresztbe-hosszába« bekapcsolódhat a különféle rendszerekbe és vonulatokba. 

A pozitivisztikus típusú tradíciószemlélet mögött nem nehéz felismerni a 
kultúra biologisztikus felfogását, pl. azt a Tainei meggy őződést, hogy »egy civi-
lizáció mindig egészet képez«, hogy »alkatrészež éppúgy kapcsolódnak egymáshoz, 
mžnt az él ő  szervezet részei«. Az irodalomtörténészt Taine a terшészettudóshoz 
hasonlítja; ez utóbbinak »néhány rész alapján meg kell alkotnia majdnem az egész 
testet«, míg a »tapasztalt történész«, aki egy adott civilizáció részleteit tanulmá-
nyozza, »előre felismeri és többé-kevésbé el őrelátja a rendszer többi tagjainak sa-
játosságait«, s »ezek adják a vallást;  a filozófiát, a családformát, az irodalmat, 
a művészetet; olyan rendszert alkotva, amelyben az egyik helyen bekövetkez ő  
változás maga után vonja az egész megváltozását«. Ezt a kölcsönös összefüggést 
vagy organikus egységet Taine szerint a »minden nagy emberi alkotásban benne 
rejlő  teremtő  elem biztosítja, ami úgyszintén benne van a környez ő  képz ődmé-
nyekben, s ezt egy szerencsés és fontos képességnek, hajlamnak, rátermettségnek 
tekintem, mivel valamiféle sajátságos jelleggel bír, s ezt beleviszi mindazokba 
a tevékenységekbe, amelyekben részt vesz, és változásai alapján változásokat ždéz 
elő  mindazokban az alkotásokban, melyeknek létrejöttéhez hozzájárul.« 

Ezt a fajta alkotást, mely a történelmet a іtегmёѕzеthеz vezeti vissza, s a valós 
társadalmi-gazdasági motívumokat megkerülve »természetes, •organikus létezést« 
kereső  magyarázatot ad, Marcuse irracionális naturalizmusnak nevezi. Egyike az 
Ilyen tervszerűen misztifikált »egységeknek«, amelyeket »szem nem láthat, s nem 
illethet kéz«, ilyen — tisztára belső , s mint ilyen, csak belülről szemlélhe еtő  —
tartalom Marcuse szerint a nép vagy a nemzet is mint »természetes-organikus 
egység«, amely megelőz minden osztályokra, rétegekre és érdekcsoportokra való 
tagolódást. Ez az organisztikus irracionalizmus, amely többek között a hagyo-
many ösztönös voltát vallja, mint minden más irraoiomlis »ragaszkodás egy el-
évült tradícióhoz« Toynbee szavaival a tradíció esztelensége. Az így felfogott ha-
gyományból kiszorult minden történelmi szellem; valahol a zavaros kollektivitás 
szintjén megrekedve nem jut el az értelemig, csak a hovatartozás differenciálat-
Іan, homályos egység-érzetéb ől áll. 

Az ,elrendezés, az alapvetés vagy ahogyan még Rilke nevezi, a megtartó 
szellem a hagyománynak az az oldala, ahol a m űvészet mindenekelőtt a szabályo- 
zás, a harmónia és a tekintélyntisztelet szellemét képviseli. Ez az egyoldalúság 

1519 deformálja a hagyományt, és a művészetet is, ha az olyan szertastasként ápolja, 



eanelyben a tі~díoió a Rend, az adott é г tékrendszer, az uma4kodó etika és politika 
őre. Ugy tíín~k, sebben a »tгadícióban«, ahol a hagyomány és a kulturális örökség 
közvitt már nincs is különbség, a művészet az adott vdlaghoz való allcalmazkodás-
ból keletkezik: az alkotas egyenl ővé lesz az (eszmei és politikai) állásfoglalások 
igenlésével, a »makulátlan«, közvеtlen kou~stг tk vátással. Optimista .pátosz uralja 
ezt az »egészséges« tradícciót, amely betegesen eszmén уiti a múltat, hogy éppily 
patetikusan kétségbe vonathasson minden modernség. Az abszolút helyeslésnek és 
konstruktivitásnak ez a szelleme »vaslogikája« túloldalán e sеrüњeteleniil nlhiz-
musba, pusztulásba torkollik. 

A hagyomány mint az el4entmondásak és tdbbszólan цúság nélküli rend szel-
leme a mi szellemi égtájunkon is mély nyomokat hagyott, a gondolkodásnak 
ez a dualisztikus, szűk pozitivista premisszákra, vulgáris materializmusra épül ő  
nádja sokáig uralkodott, többek között az általános kulturális elmaradottság és 
tájékozatlanság, vаlaшinit a töntéлelmi és egziszbeauiá đds fenyzgatettség jóvoltából, 
amelynek kereteiben és árnyékában alakult a •kulturális él еt. Ez a »tradíció« se-
gédkezett kiaiakítani azt a fonák képet a kultúráról, hogy az a mennyország, 
ahol az ember meghúzódhat, mint valami szép illúzióban, köaиiyűszвrnвl fölcserélve 
földi létezésének kérdés еit egy angyalian áfitetsző  — holt, nemlétező , mesterséges 
— világgal. 

A művészet felуilágoslltó felfogásában sztinetett meg a hagyománybak az 
olyanfajta elképzelése, hogy az Irodalmi nem lingvtisztiikai, hanem eszmei elveken 
alapul, s a szimbolikus logika konvención alárendelt ,szerepet játszanak az ún. 
»éleles valóság« logikájához képest. Az ilyenfajta, a nemzeti erények összessége-
ként felfogott »hagyományban« az az irodaloanszenzlélet húzódik meg, amely Taine-
nel mondja, hogy az irodalom »egy környezet szokásainak örökérvény ű  képét 
és a szellem bizonyos állapotát tartalmazza«; a művészet itt még az élet vagy 
a múlt »mása«, »a gondolkodás és az erzés módja«, fontos történelmi események 
taglalása; vagy romantikus vá1•toza>tában, mely rendszerint kiegészül eme józan 
észszerűséggel, a »zseni« kifejezés; valami »lépek mélyér őQ feltörő«; természetes-
ség, ami természetes, nem pedig »konstaiuált«; spontán, nem pedig m űvi stb. 
Az újгa megtalált mítosz mítoszáva•1 van itt dolgunk, valójában mis гtif kántiбval, 
amely — a hit fedezete nélkül, hívők nélküli szemtartással — kiegyesilíti a jelet 
a tárggyal, az irodalmi tЙnyeket az anyagi tényekkel, s ezzel az Irodalmžrál való 
gondosodásból kiszoriitja azt, ami a leglényegesebb: a nyelvi jelenség problema-
tikáját — hogy máután a jel és a jelölt azonossá váltak, azonosságot állapítson 
meg az irodalom és az ,irodalmon ldviili valóság között is, ama régi pozitivista 
törekvés szellemében, mely megszüntetné az el őbbi külön problematikáját, illet ő-
leg a róla való gondolkodást az utáblxi által meghatározott keretek közé .szorítaná, 
elejtve igy azt a lehetőséget, hogy a művészet átlepje ezeket a hatórakat, vagy 
legalább tágítson rajtuk. 

Michel Foucault a Don Quijote-t nevezi az els ő  modern műalkotásnak, 
„mert benne található meg az azonosságok és különbségek kegyetlen értelmének 
végtelen játéka a jelekkel és hasonlóságokkal; mert a nyelv itt megszakítja a 
dolgokkal való régi kapcsolatát, eljut szuverén magányosságáig, ahonnan többé 
nem tér vissza, halandó lényébe költözik: irodalmmá lesz; hasonlósága olyan fá-
zisba jut, ami számára az értelmetlenséget és az imagindcidt jelenti. Ha már 
egyszer adva vannak a hasonlóság és a jelek, két tapasztalatot lehet konstru-
álni, két arcot szembesíteni egymással." 

Еppen ez az, amit „az objektív tudat mítosza" megakadályoz: nem engedi 
meg a valóság és a szellem, a tudás és a játék, a dolgok és értelmezéseik, az 
ész és az őriilet, a számítás és a képzelet „keveredését". Emögött bújik meg az 
az ellenállás és hajthatatlanság, amely a szubjektivitás „kiszámíthatatlansága" 
miatti legyőzhetetlen félelmében nem akarja elisanerуi az alkotó szsmélуiségвt. 

Az így felfogott „hagyomány" lényegében az idmllúkus hagyománya, nem 
pedig a kritikus szellemé és gondolkodásé; az, amit „realitásának" •tekintenek, 
egy rendszer az Irodalmi meghiúsіtására a szavak és dolgok közötti szakadék 
megsziintetéséve'1: az irodalom kockázatos kalandbál „nyomorúságos biztonsággá" 
lesz. A nyelvi „fikció" reallitását elvetve ez a „hagyomány" a valóság és az 
irodalom fiktív azonosságát hirdeti. 

Oyan szellemkért, amelyben minden leállt, a „hagyomány", mint az elé-
vült művészi formák kultusza, szembeszáll annak a m űvészetnek a hagyomá-
nyaival, amely az ellenállásban hajt ki, összeesküvés a nem hivatalos, számkive-
tett szelllemében, amely másod-, harmadr еndű  szerepben, a korszak művészi 
tevékenységében hátra, pontosabban annak mélyére szorulva is fokozatosan for-
dulathoz vezet. Az irodalmi tudat és kultúгa kiszélesítését rendszerint ennek a 
múvészeti szektának köszönhetjük, amely önmagában sohasem terebélyesedhet 
ki anélkül, hogy el ne tűnne, ne torzulna el, ne válna valami mássá. A követ ők 
b zanyítјák, hogy minden művészet lényegében az el őtutárok művészete, akiknek 
eszméit követőnk valósítják meg, bizonyítják és igazolják. 

Az éjszaka mélységében, titokban, elnyomatásban és ellenállásban lombo-
sodó szellem — a mi irodalmunk történetében egyébként szegényes — hagyo-
mányai állapítják meg az új, a korszakban uralkodó gondolkodás- és írásmódtál 
eltérő  stűlusokat; csak az tud kés őbb hagyománnyá alakulni, ami egykor megérte 
a kiátkozottság, a megbélyegzettség állapotát. Az új irodalmi modell kialakulásá-
ban döntő  szerepe van az újdonság eme tradícióvá alakuló szellemének; tehát 
a hagyományt nem az elterjedt teszi, hanem az, ami változtat az elterjedt nyel-
vi normákon, nem a meggyökeresedett farmák „tükröz ődése" a tradíció, hanem 
a természeti törvény igényével fellép ő, meggyökeresedett normák kiküszöbölése, 
mert hiszen efelé törekszik egyébként minden tradicionalizmu's. Tévhit nélkül 
nincs igaz hit sem, hagyományellenesség nélkül nincsen hagyomány; az egynem ű-
ség szelleme nem táplálja a tradíaiát, hanem a maga csekély egyesít ő  képességé-
vel redukálja; a tradíciók a hasonlóság, de a különböz őség viszonyai is, elfoga-
dások, de kizárások is; a hagyomány nemcsak a rend és harmónia megterem-
téséből  611, hanem lerombolásukból is, az a szellem, amely egy művészi forma 
lehetőségeit kiaknázva egyben kétségessé is teszi őket, már bizonyos „követelményt" 
jelent, illetőleg az új kezdetét. Az irodalom fejlődésében nemcsak az irodalom 
rendszerei és hagyományai változnak, hanem a rendszerek változásai is meg- 1520 



változtatják „mechanirzmusukait", az eilveket, amelyeken egy-egy rendszer alapul; 
neonosak az új irodalmi művek sziiletnek megváltozott elvek alapján, hanem 
maguk az alkotások is módosítják a változások elvét. 

A hagyomány nem helyettesítheti az нiгoddlomtörténetet; a tradíció a tör-
ténelem és a jelenlét együttese; .nem jelenthet ő  az Irodall?iinak valami mással 
való helyettesítését sem, sem pedig az egyednek az általános emberi vagy a 
nemzeti szellennnel való felcserélhet őségét. Az egyedinek nem az a sorsa, hogy 
beolvadjon az általán:asba, a kodiektívbe, hanem hogy kiszélesedjen az uralkodó 
gondolkodásmád határdig, ahol maga is kiürül és „elhasználódik". 

Agynak a szellemnek a hagyománya, amely kiegyenlít, nivellál és megkövesít, 
hagy összekapcsolja és a maga „magyarázata" alá kényszerítse mindazt, anti 
ellilelnáll az eгtelгnezhetőségnek a statikus szellem és az eszközként felfogott 
nyelv e módszerében; az a hagyomány, amely kvküszöböli a szabályozhatatlan-
ságot, hogy meggyőzzön bennünket arról, miszerint jelentés csak egy v an, s az 
örök, s az irodalom fejlődése egyetlen inteneiónak a kiterebélyesedése, mely a 
jel és a jelölt teljes azonosságában kulminál, ennek az „eredeti típusú" szellem-
nek a hagyománya alaposan rányomta a bélyegét szellemi életünkre. A racioná-
lis irodalomszemlélett ől idegen az elterjedt, megállapodott m űvészi farmákat 
leromboló hagyomány; univerzális stílusnak (!) igyekszik megtenni a kagyományt, 
anőnden irodalmi írás közös alapjának. Így a hagyomány iirugy belépni egy 
„hazug" örökkévalóságba, valamiféle imaginárius, személyfeletti szellem és nyelv 
megváltoztathatatlan rendjébe. Nyakig a történelemben, a korszak indítékaiban 
és érdekeiben, elkötelezve magát — ez a pragmatista és intencionális „tradíció" 
„tisztának", semlegesnek, objektívnek, személyfölöttinek, közömbösnek, történelem 
felettinek tüntetné fel magát. 

Mindezek a tulajdonságai („érdemei") abban a törekvésében támogatják, 
hogy a tapasztalatot megfosztva egyediségét ől, tehát irodalmi dimenziójától, szen-
tesített foгmaként uralkodhasson. A jelentés helyett annak formalizáit történelmi 
ala&ulatát nyújtva, ez a „tradíció" eltakarja a „lyukakat", megnehezítve egy kor 
szak számára, hogy átérezze és átélje tulajdon értelmének a hi "anyát; s így ami 
rйlagos az utódok számára, felfoghatatlanná lesz a kortársaknak: az tudniillik, 
hogy „nőncsenek birtokában" a maguk iidejének. Ezért az ilyen „hagyomány” ahe-
lyett, hogy i:ritenzívvé tenné, eltiinteti az értelem kérdését, mert pótlékkal helyet-
tesíti, ami más szóval annyit jelent, hogy elodázza és megakadályozza az érte-
lem és a jelentés kritikáját — az érték ilyes tekintély lesz, ami példás, respek-
tálni kell, betartandó szabály, amely elhatárolja egymástól azt amit szabad, attól 
amit nem ajánlatos tenni; ily mádon az érték hatalommal rendelkezik ugyan, 
mégis hatástalan, kienldlt helyen áll, de nem képes e helyet betölteni, példaadó 
ugyan, de halott. 

A hagyomány azon a ponton deformáЈádј k, ahol a megértés és felfedezés 
szelleméből a fedezet szellemévé változik át; az el őítéletek valóban „igazságok", 
„autoritással" övezve, külső  hatalnwk -belső  helytábláságuk csökkenésével arányo-
san növekszik. A , ;tradíció" azon a ,ponton vált át önmaga ellentétébe, amikor 
egy gondolkodásmád „őrzőjévé" változik, abszolutizálva és teljhatalmúvá téve azt, 
és annál kizárólagosabb és agresszívebb lesz, minél inkább veszíti .relevanciáját; 
a tradі iió mint a kizárólagosság szelleme legy őzi a іdzárálagosságot, de bár-
mп lyen szélsőséges legyen ős, végül is annak az extrém típusú „tradíciónak" a 
megsemmisítéséhez vezet, amely a maga elmúlásával az egész irodalmi fejl ődé-
sen akar tort ülni. Ha a tradíoiák az irodalom kritikáinak és az olvasásoknak a 
típusai, az •irodalom k -itikájanak ez a naiv-realista felfogása abban látja els ő-
leges célját, hogy az Irodalmaban megnevezze és elkülönítse a jelöltet, hogy vul-
garizált genetikai módszerrel a m ű  nyelvi struktúráját és szimbolikus logiká-
ját a „józan ész" logikájára vezesse vissza, szem el ől tévesztve eközben azt, hogy 
az Irodalmi nem kizárólag a jelölő  és a jelölt közötti kapcsolat, hanem mindenek-
előtt a jelölők közötti viszony. 

fordította juhász erzsébet 
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g&ai lásг ló 
hintaloуammal, 
hanem többet, 
ei rilá9ot beiá гоm 
Mikoron az vörös széllel a Nag 
y Sósivatag felől Mejadin váro 
sába érkeztem, maradott falait 
már csak sakálok, skorpiók tör 
delték. A templomokat, füveket 
, fákat hamu terítette, hamu a 
z egeket is. Mohtar bej karavá 
njai csak cseresznyefába vágot 
t szobrodat hagyták a cédrusok 
terén. Rontottak volna, de ott 
an gyökerezél, hol Vá Hsze ele 
fántcsontfaragó mester kibonto 
tt rég. Most —csodák csodája, 
testedből rügyek, levelek faka 
dtak és pirosló gyümölcsök für 

tud alatt 

Szánjad meg Űristen hívságos é 
Tetem, adj nékem vígságot, min 
denben jó kedvet; er őt, egészs 
éget, szablyámat, tollamat mos 
t le tehessem, váramat szívemb 
en, váradat szívemben hogy bé 

vehessem 

Iktarion protopópa ágazó szaká 
„a hullámzik fehérl ő  évszakba, 
példának könyvét monostor ker 
tjében öregblk kalugyer előtte 
hordozza, közbüls ő  annak sárgu 
llott hártyáit lapozza, Istem ъ  
ik nevét, volt régi csudáknak 
esetét kisebbik fennhangon olv 

assa, 
míglen ónék! ajkai között ropo 
g jó langy kenyér, faragott uj 
Ja! közöl fogyogat méztől csip 

penő  szőlő  

Homloka volt jó Temesvárnak m 
ind bé töretett, héjából az dió 
ki hemperedett, Lippának, Arad 
nak, aranyos Váradnak múlása i 
deje mostan el érkezett, szegé 
ny népeknek, gazdag uraknak na 
gy ottan romlások, szánjad meg 
úristen, törökt ől légyen, ne e 

gymástól, az ő  pusztulások 

Bodrogkő  várának tatároktul va 
ló el veszte 

Kincses marhájok ők mind össze 
gyűjtevék, halmazokra hányának 
veretes aranyot, ezüstet, ki-k 
i maga birtokából becseset, ék 
eset. Legszebb tizenkét lányok 
ot, alájuk megannyi pej Iovako 
t, szép atlasz selymeket, rub! 
nos szablyákot, címeres pajzso 
kit mind egybe vetének, hogyis 
nékik Batu kán dzsigitjei kegy 
elmeznének, de sokok közül éln 

is egyöknek sem ingedének 

Mi lészen azokkal, kik bárkáju 
kkal elmennek, s kezükben már 
lankadnak az evez ők. Azokkal, 
kik belátják, kár volt elmenni 
, mégis messzebbre igyekeznek 

Tar Lőrinc pokol járássa 

Mély füstekbe, barlangnak homá 
ly képibe ő  ereszkedék, csorra 
nó jégcsapok erdején által nag 
y fényekhez érkezéé, hol világ 
magvának tüze nékie mutatkozék 
, mit sok dézsákból szarvas ör 
dögek terjedett medencébe öszv 
e öntözének, s abban ő  menten 
meg fürödék, és igen el csudál 
kozék, hogy gombja, vitézi suj 
tássa, arany kard-tokja melegt 
ől mind el cseppenék, de pengé 
je, mint szíve acélja, ronthat 

atlan meg keményedék 1522 



SiÍYBtl jű llOS 
árnyékoló 

itt a sikátorban nem égnek a lámpák 
szegénység világít ködös alagsoron 
jaj el nem bújhatsz már 
Iát s követ szorongva 
fordulj bármerre is 
izzó fehér nyakad 

el nem érheted 

szabad gyakorlatok 

Akár az ázott levelek ornamentikája. 

Pedig csak egy keskeny nyílás, egy ablak, 
egy kifehéredett repedés. 

bűntudat 

A test kifehéredik, 
megszű nik mozdulatlan lenni 
ebben az örökre 
— észrevétlenül és csökönyösen 
fáradt 
sehol-el-nem-helyezhet őségben. 
A formák leegyszer ű södnek; 
az asztalon párolognak a kifehérített 
fogkő-virágok. 

kiterjedés 

A felemelkedett 
kaucsukbabák üres teste. 
Kettéharapott mozdulatlan alma. 
0veglépcsők a hideg 
teremben. 
Minden a maga törvényszer ű sége szerint, 
mint ahogy a csontkristályok 
rózsaszín függönye 
alatt az üresség, 
az anyag keletkezésének 
kérdő jele. 
Egy felhasított burokban a 
kiterjedés jelent ősége és 
jelentése is más. 

agyaggömb az asztalon 

Az asztalon filigrán 
vonal a kés. 
A helyzete egy bemélyedés, 
apró szálkák 
kibogozhatatlan szövevénye. 
Kihegyezett körömmel 
futunk keresztül 
a szobán. Most, mikor 
a megfeszített lemez 
szétreped, mikor 
még ez a nehezen 
induló buborék 
sem emelkedik felszínre, 
vörös csíkokban folydogál 
a szem. Beissza a papír. 
Ezek a vonalak 
ha összeérnek, mint egy 
robbanó pipacs, kinyílnak és 
megmerevednek, visszanyerik alakjukat. 
Azt azonban csak a fel-feltörő  
világosság id őnkénti zavarában 
tudjuk maradéktalanul 
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csáoYi erzsihel 

reggel 

füsttel 
teherbe ejtett ruhám 
emlékeket szül 
az éjszakai ajtórameredésekr ő l 
a hiábavalóság 
megemészthetetlen 
köveirő l 
a csalódás rebben ő  
siralmáról 
mely 
új nappal 
új hévvel 
torzí tj a 

magamrazárva 

tetteim lehámlanak rólam 
szüntelen fegyverkezésem 
biztonsága szétfoszlik 
— mint ki mély kútban 
pillantja meg arcát 
s a távolságtól riad 
m i I I ió szövevény 
tapasztja a felszínhez 
s csak a feje szédül 
kék arcú mása vonzásában —
jelenidőben 
magamrazárva 

egyensúlyozás 

egy korty holnap ma 
egy bő rben érezni 
két világ 
ingoványa közt 
a 
választás kényszerét 

a nagy vándorútban 
sok kis dobogó vándorút 
névtelenek és félreismertek 
parádéjukat 
függöny mögül 
meredve nézem 

szakítás 

kiszakadt az ű r 
behúzott farokkal 
ülünk 
körünk közepén 
fej Un kit 
testünk börtönébe 
mártjuk 

így érleljük 
mind 
hevesebb és kietlenebb 
örökös 
uj jászületésünk 1524 



iuhás г  erisibet 

fB9Ćlly a Ф019űSfÓl 
(Branimir šćepanović : Usta puna zemlje. Slovo Ljubve, Beograd, 1974.) 

B animi г  ŠćepanovTć  Usta puha zemlje (Szájában föld) című  kisregénye 
egyetlen szituáeiát jelenet meg, ez pedig az az egzusztenciahsták által »haté hely-
zetnek« nevezett állapit- és körülmény-együttes, amiikor az ember létezésének 
alapvető  vonósavra •hirtelen fény derül. Témája tehát nem újszer ű, ilegаiábbus 
egyidős az egzisztencializmussai. Az els ő , amiben mégis otér az egzisztencializmus 
ihlette alkatásoktál, hogy tisztán a végső  határhelyzetre összpontosít. Š ćepanović  
kisregénye egy ismeretlen ember  ha  tыsѓЈѓхбІ  szál, aki véletlenül megtudja, hogy 
gyógyíthatatlan beteg, mundössze két-három hónapnyi életre számíthat még. Ami-
kor tehát egy intenzív pillanatban sikerül rálátna a maga életére, már nem áll 
a létezés biztos talaján, távozóban van ormian. Hogy az ismeit példával érzékel-
tessem az említett altérést, hadd hivatkozzam 5artre Undor című  regényének 
alakjára, akut úgy vesz köriil a maga létezése, hogy csak pillanatokra tud kiemel-
kedni belőle és гálátni, a feje búbjáág ellepi a körülötte hemzseg ő  sok-sok mullió-
nyi más, oktaLan és »•undorfltó« létezés. Camus Közönyének főhőse söntén ott áll 
szeantől szembe életének »egyetlen bi nyossdgdval«, a halállal, de a léit az ő  
szemében a végállomáshoz érkezve nem válik sem jobbá, sem szebbé, sem értel-
mesebbé, emlékeiben is ugyanolyan, mint eredetileg volt, ,sem több, sem kevesebb. 
amikor Šóepaaioиić  névtdleв  hőse megtudja, hogy napjai meg vannak számlálva, 
futni •kezd, mundеnékеlőtt kifut a maga életéből, az egész regény már az élet 
és a halál határmezsgyéjén játszódik le, iszkitere nem a h ős mindennap életének 
tere és ideje — ismeretlen térség, önkényesen alakuló id őrenddel. 

A regény köre tehát, megfosztva a hős életének autentikus terét ől és ide-
étől, egyrészt leszííkül: egész haláltusája alatt alig •tudunk meg valamit róla, 

pontosabban azt tudjuk meg, hogy ő  maga is alig eш lákszuk másra, mint üres 
ségére. Abban a haitáтhelyzetben pedig, amely haiiála eló1tt megadatik neki, úgy-
szintén üres marad személyi »kartonja«, élete magán azon •az alapvet đ  tulajdon-
ságán kívül, hogy létezik, ekkor sem telít ődik fel valamiféle tartalommal, de 
érzékletessé lesz, elevenné válik benne mindaz,  anti  volt; vágyott és valóságos 
tájak, embereik, elevenek és holtak. üresnek érzett élete tehát nem min őséguleg, 
hanem mennyiségileg töltődik fel, de ezit a mennyiséget átizzítja az érzékletesség. 
Élete tartalmainak a szenzualitás útján való megragadása avatja »határhelyzetté« 
utolsó pillanatwut. A megj бlaritett határhdlyzat azért lehet hiteles, mert egy 
magányos, majd önmagától mind messzebb menekül ő , s végül iszükségszеríien 
elürеsedő  személyiség létezéséne'k lényegét az érvelem randez őеlve utólag sem 
világíthatja meg, az eltárgyiasodás ellenpólusa az бrzéklatesség. 

Hogyan valósul meg ez a tartalom a regényben? A mű  kétfajta szöveg 
montázsából áll össze. Az egyik a névtelen hős egyes szám harmadik személyben 
közölt gondolatait tartalmazza, belülr ől láttat, a másik az üldözők nevében el-
monddtt többes szem els ő  iszemdlyii vallomás, az előbbi belső  monológok soro-
zata, ez utóbbi beszédszerű, élőszóval elmondott közlésre emlékeztet. A névtelen 
menekülő  szövege tisztán önmagaxiak, az üldözőké valakinek, valakiknek szól. 
Az egyik belső  láttatás, a másik küls ő. A két szöveg tehát nem regmegszakadó, 
folytonos egymásba ékel ődése folytán •mozutázsszir ű, hiszen a kettő  együttese nyíl-
egyenesen, egymást folyamatosan (lineárisan) kuegészítve viszi végkifejletig a 
cselekményt — a külső  és a belső  nézőpontok váltakozása teszi mоntázsszerűиé. 
Az egész regény csak e két párhuzamosan futó szöveg együtteseként écrtelmez 
hető . Mindkét szöveg egy,egy mozgásra összpontosít. Az üldözött és az üldöz ők 
mozgása elválaszthatatlan •egymástól, pontosabban kölcsönösen értelmezi (a konk-
rét esetben: félreértelmezi) egymást. đnmagában az üldözők és az üldözött moz-
gása Fis egyformán képtelen és értelmetlen. A regény névtelen f őhőse a halálnak 
ebben a holdudvarában üldözöttsége révén talál vissza félig-meddig már maga 
mögött hagyott életéhez, az üldözők viszont, akik magabiztosan állnak a létezés 
talaján, halálba tűnt üldözöttjük meztelen teteme fölött döbbennek rá veresé-
gükre. 

Van az érzékletegységnek egy masik párhuzamosan futó vonulata is a regény-
ben. Ez a fajta szenzualistás olyan, mint az állaté: még nem érte el a tudat küszö-
bét, ösztönös, vad, eszméletlen. Egyrészt a névtelen h ős »űzött vadina« emlékeztet ő  
futása, ahogyan állarai félelemmel menekül üldözői és a halál egyre szorosabbá 
váló kittős gyűrűjében, s közben növényekkel és gazzal tömi tele a száját. Más-
részt az üldözők állati oktalansága, ahogyan »zsákmányuk« után rohannak, s 
ahogy végül megérezve a halál (a vér) szagát, megtorpannak. Úgyszintén a szenzua-
htás motivunia csúcsosodik ki abban a minden mozgást lezáró utolsó jelenetben, 
amikor a regény főhőse megérzi (azaz: érzékeli) a halált: szájában föld (súly, íz), 
mely eltöm a kitörni igyekvő  hangot, s amikor mozdulni akar, tágra nyílt szemére 
omlik a világ. 

Azt mondtuk, š ćepanović  regényét a két párhuzamosan futó szöveg együtte-
seként értelmezhetjük. Ez az együttes azonban több, miilt az üldöz ők és az 
üldözött egymásrauta'ltsága. Ha e két, párhuzamosan futó szöveg együttesét a 
mű  másodlagos szintjén értelmezzük, észre kell vennünk, hogy nem is a m ű  
névtelen futója a regény tulajdonképpeni f őszereplője, hanem az üldözők és 
az üldözött egyetlen egésszé szervez ődő  mozgása. Tulajdonképpen ez a kettőt 
mozgás törekszik a lét megragadására: ott kering körülötte, olykor elmaradozva, 
máskor túlfutva rajta; egyetlen intenzív ,pillanatban (paradox módon épp a moz-
gás röpke szünetében) sikerül magához rántania, hogy a következ ő  pillanatban 
újra kicsússzon a keze közül. 

A regény záгójelenetében tehát nem is a névtelen ember halala az, ami hang-
1525 súlyos, hanem a létezés megragadására iгбnyufó mozgás veresége. 



iuhási erzsihef 

a sekilysig mélyviiébвo 
(Pintér Lajos: Mélyvíz. Forum Könyvkiadó, T7jvidék, 1974.) 

i 
Pintér Lajos Mélyvíz ciiti könyvéről, amely inegtévesztésiYl a regény mű-

faji magjelölést viseli, anindenсkelőtt azt ,kall elmondani, hogy nem regény, csak 
annak silány utánzata. Ldeig1e лΡesen, megállapításunk bizonyítására hadd mond-
juk úgy: a Mélyvíz csak formálisa лΡ elégíti ki e anűfaj kеvetelményemt. Pusztán 
annyiban, hogy vannak szerepl ői, akik jegy bizonyos térben és időben tеsznak-
vesznek, s közülük a főhős összeüitközésbe keriil környezetével. Á•m Pintér köny-
vében csak álkonfliktusról van szó, ami abból követkeDik, hogy el ő idézői (a sze-
replők) élettelen, valászer űttlen figurák. Miért valószеrűblenеk? Mert a regény világa 
is az. A regényben felákítdtt szituációk ugyanis minden egyes alkalommal pusztán 
külső, tehát lényegileg szervezetlen, szed аttavedett eleanekből épiffinek fel. De, 
hogy a Mélyvíz teljes val егіitІелѕёg&іoК  bűvös körébal Idkeчerвdjnik, kezdjük 
magának a konfliktusnők az elemzésével. A regény tiizennégy éves f őhőse, Tajti 
Andris az adventista .szekta tagja. Hogy vallóban Іhіvб  is, nem pedig csak szülei 
kényszerítésére gyakorolja vallását — erre az író nem képes megbízható választ 
adná: az olvasó ugyanis nem :tudja Tajti Andris meggy őződéses adventista voltát 
hitelesnek érezi. A szerző  mégis erre építi a regény konfihktusát. Hogyan sike-
rülhet a főhősnek ebbő'1 a kellőképpen meg-nem-indokolt életérzéséb ől, világ-
látásából konfliktust csiholrиa a 'szerzőik? Mivel a főszereplő  vallásosságát nem 
képes maggyőzővé tenné, mável a vallásosság az egész regényben pusztán szer-
tartások és szólamok emlegetésére redukálád ііk, egynek eredményeképpen az írói 
szándék еllenéгe nem más, mint önmaga paródiája. De mert Pántér er őnek ere-
jével a főhős vallásosságából akarja eredeztetni regényéneik konfliktusát, nem 
marad más hátra, mint hogy a f őszereplőt megfosztja korától elvárható értelmi 
színvonalától: mivel a va đlásosság a regényben csak knлiaga parádááját képes 
előállí{taná, a kis Tajti Andris ügyefogyott jóhiszemíúségére kell ráépülnie az 
előrelátott összes ibonyodialoniinak. Csakhogy ez az ügyefogyott jóhiszem űség az 
előbbiekből következően bárgyúságnak minősül. Pintért azonban hősének ez a 
nyilvánvaló degradációja szenuldtomdst nem zavarja. •Szövege alapján arra lehet 
következtetni, úgy gondolja: elvégre is ő  teremtette meg a Mélyvíz világát, joga 
van rendelkeznie teremtményeável, és él is a jogával. B köti szépen les h őse 
szemét, .s amikor elérkezettnek látja az id őt, hirtelen letép ő  Tajti Andris szeméről 
a leplet: a sok-sok talány egyosapásra világassá válik. (Mire képes egy író, ha 
akar!) Ettől kezdve aztán nem is tétovázik Tajti Andris, mindenki érdeme szerint 
kikapja tőle a jussát, egy-kiettőre rendet teremt a faluban, :azaz, a vildgban, amely 
a »drámai« fordulat óta kizárólag körülötte forog. 

A regénybeli hamiság és hitel nélkiiliség gyűjteményeként lesz érdemes ele-
mezünk a Mélyvíz néhány, találoanra is laivállasathaltó jelentét, megallapítás аink 
ékes bizonyítékául. 

Egy alkalommal a regény néhány gyerekszaraplője ellopja az imaház »szent 
edényest«, és a falu melletti mocsaras víz partján eljátsszák az adventtista kö-
zösség vallási szertartását; játékuk egyértélm űen a szertartás kifigurázása. Tajti 
Andris maga is kéлytеlen-kelletlел  тészt vesz a játékban, majd utna mély meg-
гázkádtatást és bűntudatot érez. Figyeljük meg, hogyan fejez ődik ki ez a tar-
italom a regénybеП : -,$,.~ .--.-,•. 

Testvérem ! ,— kiáltotta Miklós, mire a lélegzetünket is visszafojtottuk. — Mit 
példáz eme bibliai példázat, testvéreim az Űrben? 

Еs testvérnőim — súgta Gyulus. 
És testvérnőim, persze. Bizony mondom néktek , eme bibliai példázat azt 

példázza , hogy ezen a földön rendnek kell lennie , mint ahogy az égben van, ahol 
a nap a nappali váltásban végzi áldásos világító tevékenységét , a hold és a csil-
lagok viszont az éjszakának az ő  óráiban éjjeli műszakban fáradoznak megvilágit-
tatásunkon, nem szólva a világosságról, amely l őn, tehát van, az Űrnak végtelen 
kegyelméből arra az eshetőségre, ha netán a napban és a holdban és a csilla-
gokban rövidzárlat keletkeznék. 

Ebben a pillanatban hirtelen sötét lett. 
đsszerezzentem. 
De csak egy felhő  futott el a nap előtt. 
Miklós nagy lélegzetet vett, és folytatta: 

— Boldogok a lelki szegények , testvéreim és testvérn őim, bizony mondom 
néktek , boldogok ők, mivelhogy övék a batrilámpa és ővék a viharlámpa, mely-
nek pislákoló fénye mellett baktatnak este amisér ől lóganés vízzel felmázolt 
hajlékuk felé, ámen! 

Amen — zengtük . S az ég hatalmas dörrenéssel válaszolt. 
(M•élyvíz, 21. old.) 

Ami a legszembetűnőbb az idézett részletben, az az egyes mondatok vagy 
több mondatnyi tartalmi egységek közötti akár gondolati akár hangulatbeli össze-
függés teljes hiánya; minden értelmezésük zsákutcába vezet. 

Az 1. szakaszban olvashatjuk: »a lélegzetünket is visszafojtottuk«. E ki-
jelentés teljesen értelmetlen. Ha egy szertartás kifigurázásáról v an  szó, nuá okból 
támadhat a szerepl őkben rémület? Ha viszont Tajti Andris istenfél ő  voltát akarta 
a szerző  érzékeltetni, máét a többes szám? 1526 



A tavibbiakban olvasható karikírozott •pr& іikáсió az egész regény valláshoz 
való viszonyulását jól példázza. Erőltetettségén kívül myi az, ami semmitmondóvá 
teszi ezt a paródiát? Mindenekel őtt az, hagy nem a vallás áligazságait figurázza 
ki, hanem csak fol máli s,аn közeleduik hozzá, pusztán a prédikációt mint gesztust 
gúnyalja, tamtalmát csak .a mindennapi élet kis•szеrű  célszerűségével képes be-
helyettesiteni. Jellemz ő , hogy Pintér az egész könyv egyetlen mondatában sem 
tudja céfbatalálni az álvlauásossag, vagy a vaflásban lév ő  ámítások lényegét, mi-
dig csalt külsőségeit támadja, mindennapi banális gyakarlabias.ágot állítva 
szembe vele. Ezért van az, hogy Taj.ti Andris villásassága az ábrázolás szintjén 
sohasem lényegi valilásosság, csak szertartásukra, szá шnоkra és parancsolatokra 
váló hivatkozás, úton-utfélen. 

Mindezt tetézi a 2. szakasz (mondat), amely ezek után fiaz őszinte meg-
döbbenés élményét akarja kicsiholni a regény f őhőséből, persze megint külső  erők 
segítségével, :s tegyük hozzá: a lehet ő  legeicsépeftebb Кiviitelezésben. Jellemző  a 
tí І zófaka: egyetlen felhő  (lásd: a 4. mondatot!) sötétbe borítja az egész tájat 
egy nyáré koradélutánon! 

Az  5. és 6. szakaszokat csak azért idéztem, hogy kátessék: mennyire bi-
zonybalammak énezheti magát az író, ha ennyi túlzásra van іѕzііkѕёgе  mondané-
valójának közléséhez. A »fesziiltség« fokozása azonban még itt sem marad abba, 
mert kis hősünk a továbbiakban »iszonyatos» gyötrelmekkel fizet meg •könnyelm ű  
játékaéxlt, amit a ibetejébe srég nem  is  érctett meg, és nem is .akart benne részt 
venni. (Mennyi ellentmondás és »homálya egy ártatlan gyermeké lélekben!)  ‚re:  

»Futni kezdtem a vasúti töltés oldalán . Egyszerre éles füttyszót , zakatolást 
hallottam , majd iszonyatos csattogást : a vonat átrobogott a vashídon ... Amikor 
a vonat elhaladt , megpróbáltam felállni , de irtózatos öklendezés fogott el.« 

(i. m. 27. old.) 

Nem csoda, hagy az •író nem bírta végig szusszal ennek az álfeszül фségnek 
a fokazását, néhány mondatra kisiklik: az .isteni gondviselést (méghozzá ebben 
az esetben nem is iparodisztiikusan, hanem életre-halálra men ő  komolysággal) újra 
г  kaposolja a nrindennaipi célszer űség áramkörére: »Istenkém, küldj most egy 
vonatot — fohászkodtam — Te mindent látsz , mindent tudsz , ha akarod, meg-
változtathatod a menetrendet ...» Majd félelmetes kitartással újra visszatasnázza 
magát az emelkedettség dísuletébe: 

«Hirtelen vakító , nagy világosság támadt , iszonyatos dörrenés követte . Aztán még-
egyszer. És még egyszer . S mikor harmadszor is eldördült az ég , ostorzó csíkokban 
szakadni kezdett a zápor.« 

Pintér Lajos könyve .a fagyasztói kultiíma tipikus terméke, s ez önmagában 
véve nem fisokat jelent, ár ha figyelembe ves5zük — s mondanunk sem kell, 
elbírálásában ezt a szempontot tartottuk fontosnak mindenekel őtt —, hagy elsőd-
legesen gyerekek számára írddatt, mély ѕégeseu lesújtó következtetésekhez kell 
eljutnunk. Mart mit olvashat ki egy gyerekolvasó ebb ől a könyvből? Nem mást, 
mint hogy a világ csak látszólag bonyolult, hisz, ha szorítóba kesiilne valamikor, 
valaki egész bjztasan .eligazíntja majd. Mert a Mélyvíz csak egyetlen vonatkozás-
ban mély: a sekélységben. S e sekélység valódé mélysége abban  611, hogy minde• 
nestől eltakarja az olvasó szeme alól a világot. 

Ihomka beata 

a strukturális  iioitika hagYOmánya 
Boris Ejhenbaum. Književnost. Nolit. Bgd. 1972. 
Borisz Eichenbaum . Az irodalmi elemzés. Gondolat . Bp. 1974. 

»... itt az ideje, hogy elkezdjünk 
az irodalomról beszélni.» 

B. Eichenbaum 

Sklovszkij, Jakobson, Tomasevs гkij munkái' u "n, a nemrégen megjelent két 
Eichenbaum-kötet hozzájárult ahhoz, hogy az o )sz formalizmus poétikáját kö- 
zelebbről megismerhessük. Mindkét kötet válogi.ás, s mindkét kiadas Eichen- 
baum sokoldalú munkasságának keresztmetszetét igyekszik megadni. Míg a szerb 
antológia Eichenbaum irodalomtörténeti jellegű  írásaj mellett polérnjkus hang 
vételű  elméleté cikkeit is közli, a magyar válogatás nagyobbrészt az orosz iro- 
dalommal foglalkozó tanúlmányakból áll össze. Az irodalomtörténeti témájú írá- 
sok által Eichenbaum költészet- és prózaelemzésé módszerébe nyerünk bete- 
kintést, az elméleti cikkekb ől pedig a 20-as évek élénk irodalmi-politikai vitáinak 
atmosféгбja rekonsitгnбlható. Aleksandar Petrov el őszava behatóan elemzi Troc- 
kij és az OPOJAZ-ban tevékenyked ő  formalisták vjtáit 2, melyekben az irodalom- 
elméleti kérdéseken kívül a marxista ideológia és a formalizmus ellentétei is 
felmerültek. Mindezt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, mert A »formális mód- 
szer» elmélete, Az irodalomra várva, A m űfaj után kutatva, Az irodalmi élet stb. 

1527 című  tanulmányok számos tétele éppen a viták, a támadások hatására élez ődött 

Az orosz formalisták eddig 
megjelent munkái: 
Viktor sklovszkij. A szép-
próza. Bp. 1963. 
Viktor škovski. O Majakovs-
skom, zgb. 1967. 
Viktor B. Šklovski. Uskrs-
nuće reči. Zgb. 1969. 

Roman Jakobson. Lingvistika 
i poetika. Bgd. 1966. 
Roman Jakobson. Hang --
jel -- vers. Bp. 1969. 
Boris Ejhenbaum. Književ-
nost. Bgd. 1972. 
Borisz Eichenbaum. Az iro-
dalmi elemzés. Bp. 1974. 
Poetika ruskog formalizma. 
szerk. Aleksandar Petrov. 
Bgd. 1977. 
B. V. Tomaševski. Teorija 
književnosti. Bgd. 1972. 

2 Trockij vitacikke, A költé-
szet formalista iskolája és a 
marxizmus, Az irodalom és 
a forradalom c. kötetben je-

lent meg. (Književnost i revo-
Jucija. Rijeka. 1971.) 



ka . »A tézisek nagy része, írja Eichenbaum, amelyet az ellenség еžnkkel vívott 
elkeseredett harc ždején hangoztattunk, nem annyira tudományos elveket fogal-
mazott meg, mint inkább a paradoxonig kžélezett parolákat, melyekre propagan-
disztikus okokból volt szükségünk. A formalisták körülž kérdésekr ől című  írá-
sában Eiohenbaum kifej фj, hogy a formalizmus és a marxizmus között nem létez-
het elleлtmondás, mert a formalizmus tudományos rendszer, vagy legalábbjs 
arra törekszik, hogy azzá váljon, míg a marxizmus »filozófiai-történeti tanítás«. 
A formalizmus az irodalmi farmák evoilníeiáját éppen olyan alapvet ő  fiontossá-
gúnak tartja, mint a marxizmus a rtársadálmi jelenségek evolúcjóját. Az a vita, 
amelyet a formalisiták és Trockij, :s a többi marxisták fél évszázaddal ezel őtt 
megkezdtek, napjainkig tart . A fonna'lista іігѓвуzаt örökébe lépő  strukturálja 
kutatások a Szovjetunió'ban éppen úgy, mint Francjaországban jelentékeny kí-
sérleteket tettek aanlak a szintézisnek a létrehozására, amely a formális/struk-
turális módszer tudományos eredményeit a marxista irodalomkoncapció számára 
is elfogadhatóvá igyekszik terüli. 

A forma гlista irányzatot azonban nemcsak eszmei bírálatok érték, hanem a hagyo-
mányos leíró paétikak és a pozitivista irodalomtörténet] koncepcjók védehnez ő i-
nek támadásai is. A nyelvészetre támaszkodó tudományos poétüka megtememté-
s.ének szándéka, az elméleti kuitatások fontosságának hangsúlyozása, a m űvészet-
nek mint »eljárásnak« az értehnezése, a kö t ői nyelv és a gyakorlati nyelv szean-
beállítása, a műközpontú irodalomszemlélet, a költői alkotásnak mint szerkezet-
nek, »dinamikus egységnek« a megközalítése, amelyet csak az akusztikai, szin-
taktikai, jelentéstani szintek elemzése által lehet adekvát mádon feldolgozni 
stb. — mind, mind olyan fomradalmian új elméleti koncepció részei voltak, hogy 
nem vésetiemül vvftották 'ki a korabeli áltudományos iradalomntörténészek ellen-
állását. 

Az a teng, hogy az utóbbi évakben a Szovjettшr бá aл  is megváltozott a formaJiz-
mus iránti viszonyulás, nagyrészt Juanj Loњmannak s a tanai irodalomtudósoknak 
köszönhető, 'akik annak ellenére, hogy kritikusan viszonyulnak a formasista isko-
3ához, sok vonatkozasban éppen azon az úton indultaik el, amelyest a formalisták 
mutattak meg. Az egyetem 1967-es kiadványába л  A. K. Zsolkovszkij és J. K. 
Scseglov A szovjet strukturális poétika el őtörténetéből címmel közölt tanulmánya 
pozitivari értékeli a formalista irányzat :elméletét, s annak a Eunkciákról száló 
tanítását a modern poétikák alapvető  tartalmának nevezi. 

a Néhánу  tanulmány az orosz 
formalizmusról: 

A. K. ŽO1kоVSkl — J. K. 
ščeglov. Iz predistorije sov-
jetskih radova iz struktural-
ne poetike . Pregled. 1971/7-8. 

Aleksandar Petrov elő-
szava B . Eichenbaum Knji-
Ževnost c. válogatásához. 

Aleksandar Petrov. Poe-
tika ruskog formalizma. 
Književnost . 1968/1., 2., 3. sz. 

Branimir Donat. Tzv. 
ruski formalizam. Deli. 
1964/8-9. 

Nana Bogdanovič. For-
malizam i Tomaševski. Be-
vezető  tanulmány Tomasevsz-
kij Irodalomelméletéhez. 

Follinus Gábor. Boris 
Eichenbaum. in. Az irodal-
mi elemzés. 

Nyirő  Lajos . Az orosz 
formalista iskola. in. Iro-
dalomtudomány . Bp. 1970. 

9 Stгuktuгális kutatások a 
Szovjetunióban . in. Helikon. 
1971/2. 

Roger Fayolle. La .Cri-
tique Nouvelle«, La Nouvelle 
Cntique. 1966/május. 

Julia Kristeva Bahtyin.  
necenzidja .  Critique. no 239. 

Tzvetan Todorov. For-
malistes It futuristes. Tel 
lull. 1968. no 35. 

A »formális módszer« elmélete című  tanulmány Eicthenbaumnak az az 1925-ben 
megjelent írása, amelyben az egy évtized еs kolektív munka szintézisét próbálta 
felvázdlnj. Azok a félreértések és félremagyarázások, amelyek annak idején az 
OPOJAZ köré gyűlő  irodalomtudások munkáját aszó pejoratív értelmében vett 
»formalizmusnak« keresztelték, még ma sem tisztázódtak teljesen. Ezért kísérel- 
jük meg kiemelni az említett tanulmá лybál Eiohenbaunmak néhány, éppen a 
forma lényegére vonatkozó sarkalatos tételét. »... a formalisták alapvető  törek-
vésež nem az úgynevezett forma tanulmányozására és nem egy külön „módszer" 
felépítésére irányultak, hanem annak bebizonyítására, hogy a szó m űvészetét 
annak specifikus jegyeiben kell tanulmányozni, és ehhez a költ ői és a gyakorlati 
nyelv különböz ő  f unkcióiból kell kiindulni.« A fonmalisták ebben az értelemben 
a forma általános fogalmától eljutottak a fogás kategóriájához, áttól pedig a 
funkciók vizsgálatáig, ami nemcsak a koncepció bels ő  fejlődését mutatja, hanem 
egy olyan lényeges mozzanat megjelenését az irodalomelméleti vizsgálódásokba л , 
amelynek kidolgozását a mai szovjet tudások is az a j poétikák fela đatának 
tartják. Irodalomtörténet] tanulmányaik jellegét, Eichenbaum munkáit is bele-
értve, ugyaі-lcsak nem pusztán az irodalomtörténeti szempont határozta meg, 
hanem »az irodalmi formák džnamiКáјdnak« vizsgálata, +tehát az elmé Іebi hozzá-
á11ás: »nem annyira történeti, mint inkább az elméletž következtetésekhez, az 
új elméleti problémák felvetéséhez és a régiek ellen őrzéséhez vonzddunke —
írja E chenbaum említett tanulmányában. 

Az orosz fonnalista irányzat ered тnényeiтől és tevedésemről, s magának Eicheв-
baum munkásságának a jelent őségéről is az utóbbi néhány évben jelentek meg 
az első  alapos felmérések'. A modern irodalomtudomámy, s els ősorban a struktu-
rális kutatások még mindiga fejl ődés fázisában vannak, tény azonban, hogy 
sok vonatkozásban elsajátítottak a fi naitistáknak azt a törekvését, amely egy 
egzakt, rendszeres műközpontú iгodalomelmálat megteremtését elengedhetetlen-
nek tartotta. A formális analízis alapjait Eiche гlbaumék vetették meg, s hogy 
milyen szükség mutatkozott annak az útnak a járhatóvá tételére, amelyre az 
orosz formalizmus hívta 'fel a figyelmet, azt a nyomdokaikba lép ő  s'trukturális 
poétika példázza legmeggyőzőbben. Annak megvalósítására pedig, amire a fél 
evszázaddal elelőtt indnaló formalisták képtelenek voltak, vagy nem adtak ki-
elégítő  megoldásokat, ugyancsak a mai kutatásoknak kell vállalkozniuk, amelyek 
ha kritikai viszonyt teremtenek .a formalisita hagyománnyal, tanulságok és követ-
keztetések egész sorát vonhatják le a maguk számára. 
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9uelmioó sáotlor 

egy átírás 
problémái 

Play Strindberg — Dürrenmatt! Nem könny ű, de nem is megvalósíthatat-
lan feladat. Játsszunk Strindberget! — egy .dráma szinopszisa? Egy dráma csont-
váza  ez? Kemény, egyenes csontok, melyek körül csak foszforeszkál a test, a hús 
kékes körvonala. Dürrenmatt sejtet csupán, a képzeletnek hagy lehet őségaket, 
hogy kitöltse a csontközöket, üregeket. Persze, ezt nem lehet akárhogy. Mert az 
alapszerkezet bizonyos megkötöttségeket kölosönöz. Bels ő  arővonalai irányosak 
— ha ezeket megtöröm, összetörtem az egészet. Folytatni kell, ráápitkezni, abban 
a térben, amit az alap megenged és megkövetel magának. Az Akropolisz szenté-
lyeit is magánosan álló oszlopai és nyugodt architrávjai alapjánalmodta temp-
lommá ismét a rekonstrualó emberi képzelet. Dürrenmatt úgy építi fel m űvét —
hogy azt a .rendez ő  és a színészek alkotó fantáziája tegye teljessé az el őadásban, 
álkalmat nyújt arra, hogy eljátsszanak vele, hogy próbára tegyék képességeiket, 
hogy találgassanak, .míg rá nem lelnek a ma szinte egyedül lehetségesre. 

1. Akkor nem játszom semmit ... 

Dürrenmatt, saját bevallása szerint, átvette Strimdberg Haláltáncának cse-
lekményét és a színpadi alapötletet, átdolgozta, lefújta róla a port, s ezt becsüle-
tesebbnek tartja, nvintsem szokványos dramaturgiai húzásokkal, átcsoportosítá-
sokkal „meghamisítani". S az eredmény: egy különös dürrenmatti szöveg, a .tra-
gikus és komikus mezsgyéjén egyensúlyozó furcsa, groteszk világ. S ha pá гhuza-
mosan olvassuk az eredeti és a kigyoгviált, újraírt drámát — akkor tapasztal-
juk igazán, hogy Strindbergben mennyire benne volt már Dürrenmatt és micsoda 
művészi szimat, gyakorlat, ötlet szükségeltetett ahhoz, hogy a mai író rátaláljon 
századeleji „önmagára". A Haláltánc dialógusait lecsontozta, a leglényegesebb 
mondatokat hagyta meg, a fölösleges s ,zereplóket, jeleneteket kiiktatta, néhány 
szituációm mádosított, „ráírt" a Haláltáncra, úgy dolgozta fel, hogy a svéd drá-
maíгó egykori mondanivalója — ami ma már kissé anakronisztikusan hatna —
észrevétlenül változatott , дtáгgyat", embereket, világot, érzelmeket. A darab most 
a szenvedély és a gyűlölet, •a szenvedélyes gyűlölet, a megváltoztatható és meg-
változtathatatlan, a börtön és a kitörési szandékok, az értelmetlenség és az ész 
raffimáoiója, a kegyetlen és érzelg ős, az emlékek ás a jelen, az önáltatás és rideg 
számvetés, a halálos iróniába -torkohó  • nguпy és apojáca-esetlenség kockáiból 
épített konstxukáió lett. Id őtlen és mégis a huszadik századot involváló. 

örökös és kezdetek éta folyó páriadal férj és feleség között, melynek nten-
zitása az évek múlásával nemhogy lanyhulna, hanem ellenkez őleg, folyton-folyvást 
növekszik, s épp az öregkor küszöbén kulminál. Elhibázott életükért egymást 
okolják, kendőzetlen, keserű ószvПteséggel vágják egymás szemébe igazi vagy 
vélt sérelmeiket. A házasság ideje alatt két gyermekük n őtt, meg az elégedetlen-
ség. H,uSzоnöt házasév pergett le, de az értelmét, mint ahogy életük érteimét 
sem, nem találták meg. Az önmaga által is kifosztott •kit ember legalább önmeg-
nyugtatásul vádolja a másikat, megújult erővel épp akkor, amikor egy harma-
dik is tanúja lehet kettejük gyötrelmének. 

A „Beszélgetés vacsora el őtt" — egyben az első  menet címe is (Dü,rren-
matt a jeleneteke menetelvnek kereszteli allúzióként a házassági szápá гbajok 
szellemi ökölvívására) — voltaképpen .igazi, emberi beszélgetés nélkül való. Hosz-
szabb szünetekkel vagdalt tömör, egymondatos replikazuhatagok hangzanak el 
egymás bosszantására, az őket körülvevő  esti csend megtörésére. Edgar és Alice 
csalt akkor éreznek némn elégedettséget, ha a másikból legalább egy fél percre 
„kiszorították a levegőt". Egymás illúziáit tudatosan rombolják le, a múltat pedig 
napróhnapra égetik egymásba. S Edgar, a kapitány cinizmusa maró savként hatol 
át mindenen, hogy „csak egy virágágyra való talicskányi trágya marad bel őlünk". 

Vegetát.iak, bezárva a jelképpé er ősödő  várbörtön tömör, vastag falai közé. 
Befejezett Cetek és teljességgel eltorlaszolt utak. Ez a világ már mindenb ől ki-
fosztatott. Bs mert a benmerekedteknek már akaratuk Sincsen, de céljuk sem 
lehet, egymásra kárhoztatnak. A harc az ember minden egykori illúziója, önma-
gáról és a vRlágról alkotott véleménye, von alma, tehersége, jelensége és jelent ő-
sége, megélt és remélt csodája, bens ője, hite, szokása ellen irányul. ők ketten 
'már azért élinek, hogy öljenek. A trágyaszag átcsap a sírokon, a halában in- 
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Mindem menekülési kísérletük reménytelem volt. Hisz a dolgok azon nyom-
ban profanizálódtak. Sorsuk egymásban van, megválthatatlanuI. 

Edgar: Játssz valamit. 
Alice: Mit? 
Edgar: Amit akarsz. 
Alice: Solveig dalát. 
Edgar: A bojárok indulóját. 
Alice: Te nem szereted az én repertoáromat. 
Edgar: Te sem az enyémet. 
Alice: Akkor nem játszom semmit. 

Edgar: Az ajtó nyitva van. 
Alice: Becsukjam? 
Edgar: Ha akarod. 
Alice: Akkor nem csukom be. 

Ezzel a, párbeszéddel indul a darab, melyet csak annyi el őz meg, hagy 
hosszú ideig nem történi'k semmi", és hogy aztán a kapitány felhúzza az óráját. 

Az időtlenné terebélyesedett unalom közepén kezd ődik a beszélgetés, ugyanaz 
Aвіndan este. Sekkor még úgy 'tűzvik, a fáradt unottság böffenti 'fel a fanyar 
humorral terhes szavakat, a groteszk és kínos szituációkat. De Edgar és Alice 
igen já1 feltalálják magukat ebben, mert mindez saját találmányú játékuk, 
küzdelem; mindkét fél harcmodora hasonló, a h оltроntігбІ , a hallgatás, a köze-
ledő  este csendjéb ől, tehát a nulláról startolnak, mígnem a percr ől percre éle-
sedő  vetekedés sarán felváltva arathatják gy őzelmeiket egymáson. A jelen, az 
adott pillanatnyi helyzet meg a lehetetlen mizérikus állapotok szolgáltatják a 
casus belli-t, a háború azonban mám totális, mindent magába foglalóvá válik. 
A múlt lelaplezésekar kiderülnek a jelen fonákságai, a múlt feldereng ő  fényében 
a mai jelenségek más dimenziókat kapnak, az önáltatások és öncsalások nyilván-
valóvá válnak. 

2. Tragikus vagy komikus? 

Feltehetjük a kérdést: tragikusak vagy éppenséggel komikusak Dürrenmatt 
szareplőú? S ha a kérdés egyértelmű  'is, a válasz már kevésbé lehet az. Hogy 
pontosan tudjunk fogalmazni, a szerző  elméleti munkáinak segítségét kell keres-
nünk. Dürrenmatt egy helyütt így ír: „A tragédia alapfeltétele a bűn, a kénysze-
rűség, a mérték, az áttekintés, a felel ősség. Századunknak ebbezz a z űrzavará-
ban, a fehér fajnak ebben a végromlásában nincsenek többé se bűnösök, se 
felelősök. Senki sem tehet semmir ől, és senki sem akarta. Valóban minden ma-
gától megy. — Mindenki sodródik, aztán fennakad valami rácson. Túlságosan ko1-
lektíven vagyunk b űnösök, túlságosan kollektíven gyökerezünk apáink és ükapáink 
bűneiben. Már csak leszármazottak vagyunk. Ez balszerencsénk, de nem b űnünk: a 
bűn ma már csak mint egyéni teljesítmény, mint vallásos tett tétezik. Ránk már 
csak a komédia tartozik. A mi világunk legalább annyira vezetett a groteszkhez, 
mint az atombombához, ahogyan Hieronymus Bosch apokaliptikus képei is 
groteszkek. A groteszk azonban csak egy kifejezési mód, Érzéki paradoxon, azaz 
a formátlanság formája, egy arc nélküli világ arca: és pontosan úgy, ahogy gorz-
dolkodásunk sem tud többé meglenni a paradoxon fogalma nélkül, éppen úgy 
a művészet sem. . ." Dürrenmatt általánosít. De az őt környező  polgári világ csőd-
jének, szakadékba hullásának víziója kétségtelenül megdöbbent ő  és eigondol-
kodtató. `;Feloldja ugyan a ma emberét a közvetlen felel ősség alól, de az ere-
dendő  bűn fátuma ott lebeg a fejek felett. 

S ha valaki a polgári életmód és társadalmi visszásságok ellen lázad, ha 
valaki elégedetlen mindezzel, az, ha nem is okvetlenül tragikus figura, de megvan 
benne a tragédia lehetősége. A belesimulás viszont a k őmédiát feltételezi. Mármost: 
a Play Stгžndberg nem lehet sem tragikus, sem komikus. Groteszkek, mint ameny-
nyire a szituáció, s az életük is az, melyet örököltek. Az arc nélküli világ és 
társadalom arca; megtestesít ői, kifejezői a kornak, s amit még erre Dürrenmatt 
rátesz: a művészi groteszkség. Hatványozás. 

Edgar és Alice nem tudnak részvétet kelteni önmaguk. iránt, mert soha 
nem tettek semmi lényegeset a változás érdekében. Nevetésre .is  legfeljebb az 
apró heccek ingereihetnek. Ezzel szemben, úgy érezzük, hogy szánalmasak, ami-
kor egy elvegetált élet 'vége felé közeledve sem fogják fel, hogy hazug életfor-
ma rabjai voltak, kiszolgáltatot'tjaá a konvenciónak, a látszólagos elégedettség 
és a játszott boldogság színészei; groteszk helyzet ez, egy számító és üres társa-
dalom a saját képére formálta embereit, ezek pedig így éltetik tovább ezt a 
rendet. 

• 	Tehát semmi fiinyegeset nem tettek a változás érdekében. Bs nem arról 
van  szó, hogy nem mertek lázadni, kitörivi, egyéniségük és szívük szerint csele-
kedni — ők sohasem érezték ennek szükségét, eszükbe sem jutott. Ignoti nulla 
cupido. Z veken keresztül meggyőződésük volt, hogy másként nem is lehet. A sze-
rep most is maradhatna, csak a szerepl ő, a társ unott már halálig. Dürrenmatt 
szavait aposztrofálva, nem tehetnek semmir ől és valóban minden magától ment. 
Sodródtak és-fennakadtak a polgári házasságok gácsán. Még a Minre, mint egyé- 
ni teljesítményre 'is gyengék. Edgar egyszer tengerbe lökte Alice-t, de .az kiúszott 
a partra. Alice viszont, aki férje halálára áhítozva egykori szerelmese, Kurt kar-
jaiba dől, végül mégis a gutaütött Edgar mellett marad örökre.. Edgar és Alice 
milliónyi lenyomat egyike — ezt kell mondanunk akkor is, ha a harcuk hevé-
ben már-már hajlandók lennénk arra is, hogy. egyéniséget keressünk bennük. 
De végeredményben mit. tudunk meg róluk. A férjről, hogy gy'іііцΡekkoгában nehéz 
élete volt, hogy később ballisztikai tankönyvet írt (amit már égyetlen katonai 
iskolában sem használnak), hogy szereti a rostonsült makrelát citromszelettel; 1530 



ennél többet nemigen. És Aliceről? Tán még ennyit sem. Mert azt, amit Edgar 
képébe vág, míg a férj eszшélertlenülfekszik, kri•tikátlanul nem lehet elfogadnunk. 
S ,ha egészerд  pontosak akarunk lenni, az asszonyról ekkor sem tudunk meg 
többet, hisz csak sorsát és olyannyira gy űlölt férjét átkozza. A nagyságává lett 
kis színésznő  (apropos: Strindberg vallomásai!) és a kapitányi ranghal megfe-
neklett buszt úr tömeggyártású viaszfigurái ennek a társadalomnak. 

A Színházž problémákban Dürrenmatt úgy fogalmazott, hogy: „A tragi-
kus... még akkor is lehetséges, ha a tiszta tragédža már lehetetlen. A tragikumot 
kifejthetjük a komédiából, mint borzalmas momentumot, mint feltáruló szaka-
dékot ..." Ennek a tétеlnеk megval:ósulása a Play Stržndberg. A válságra figyel-
meztet, a zsákutcára, mely a lelkek töpörödéséhez, acéltalan, eseménytelen éle-
tekhez vezet — legkevesebbrészt. A Strindberg-játék megmarad a négy várfal 
között, csak a céilzások v еtődnеk kívülre. 

Dürrenmatt tartja magát A fizikusokhoz költött huszonegy szentenciája 
közül a tizenhetedikhez és a tizennyolcadikhoz: „Ami mindenkire tartozik, azt 
csak mindnyájan oldhatják meg együtt" és „Minden személyes kísérlet, hogy 
olyasmit oldjunk meg, ami mindenkire tartozik, kudarcra van žtélve." Ebben a 
helyzetben minden :szándék és kísérlet hiábavaló — s ő  meg sem próbálja vala-
kivel vagy valakikkel a változtatást. Alice-nak csak csak a Solveig-dala marad, 
Edgarnak az álmodozás a császarmadá ггбl, miként Romulusnak az egyre rit-
kuló tyúktenyészet; s várni a véget, mely еlőbb vagy utóbb bekövetkezik. A kü-
lönbség „mindössze" annyi, hogy az utolsó rámai császár mindent felmért és tu-
datosan dolgozik a .saját és birodalma bukásán, Edgar és Alice viszont soha nem 
fognak rádöbbaиni, hogy nemcsak ók, de egy egész társadalom életrendje .is fele-
lős sorsukért. 

3. P Э ágium? 

Dürrenmatt kísérletet tesz drámája m űfajának meghatározására, amikor 
a Tudósításban így ír: „Egy polgári házasság-tragédžából a polgárž házasság-tra-
gédžákról szóló komédia lett: a Play Strindberg". 

Vajon? Mert Dürrenmatt ugyan felfoghatja a saját maga számára ezt az 
átiratot a polgári házasságokról szóló komédiának, de a m űelemzések ezzel nem 
elégedhetnek meg. Déry Tibor, aki el őször vette kezébe a Játsszunk Strindberget, 
szövegét magyarra fordítandó, elhitte a szerz őnek, hogy a nagy skandináv Halál-
táncát annak iparódiájaként dolgozta fel. S nem volt megelégedve a puszta átí,rás-
sal. Rá is kérdez: „Komédiát? Kézenfekv őbb volna, ha paгбdžát... Paródiát igen. 
De miért átírni egy tragédiát komédiává?" Az eredménytilletően pedig megálla-
pítja, hogy „a Play Stržndberg nyelvében žs, cselekményében is hamisítás". Szere-
dás Andтás is mintegy a műfaj kérdésénеk kapcsán kérdezi: paródia? Bár sze-
rinte „Dürrenmatt közvetlen célja aligha lehetett Strindberg-paródia, nagyon is 
kelletlenül fogott a dologhoz". 

A szerző  maga іsz шоl be arról, hogy a szöveg a színészekkel való munka 
során részben tovább alakult és állandóan voltozott. „A végleges szöveg különbö-
ző  színpadi helyzetek kimunkálása során született meg." A Play Stržndberghez 
írt kommentár Tényeges ponton tér el az egyéb Diiirranmatt-m űvek iszemzői dtra-
valójátál. Nem elemei saját szemszögéb ől, hanem, ami feitűnő , a keletkezés, a 
kiformálódás vonalat rajzolja meg. Dürrenmatt megérezte a s.trindbergi alaphely-
zetben a mára vonatkozó utalásokat. Miközben a baseli próbák folytak, ő  maga 
a színészekвn mérte le a hatást, ,rajtuk próbálta ki, mennyire tudnak azonosulni ezzel 
a százados szöveggel. Az avatag részeket így sikerült eliminálnia; a színész volt a 
darab első  bírálója és (közönsége is. S hogy mennyire elképzelhet ő , sőt ismert pro-
bléma napjainkban, mennyire fogta meg a játszók fantáaiájat, mennyire tudtak 
azonosulni a dráma személyeivel, mennyire önmagukat nyújtották a darabban, 
arra bizonyíték Dürrenmatt Tudósítása, hogy a színészek intenzíven vettek részt 
a végletes szöveg kialakítasában. Raffinált felmérés volt a Play Stržndberg szö-
vegkönyve — ennek á11ít emléket a Dürrenmattra cseppet sem jell вmző  forma 
és mád, ahogyan a mű  biografikus részeit fűzi darabjához konmientárként. És 
miért változtattak a baseli színészek? Mert a saját komédiájukat játszották. 

A „jól sikerült dramaturgiai munkát rögzítő  rendezőpéldány" (Szeredás) 
így alakult ki! 

Nem fogadhatjuk el azt a megfogalmazást sem, miszerint a dramaturgiai 
alkalmi munkából született végeredmény egy anti-Strindberg darab. Ha ez a véle- 
mény Dürrenmatt saját vallomása alapján alakult is ki, akkor is téves, hiszen 
az író nem azt mondta, hogy anti-Strindberg darabot írt, hanem, hogy Strind- 
berg dialágusat mintaképp használta fel az anti-Strindberg dialógushoz. Termé- 
szetesen a drámaépítkezés összes komponensét figyelembe kell venni, ha anti- 
Strindbergról beszélünk, nemcsak a dialógusokat. Más kérdés, hogy Dürrenmatt 
sem fogalmazott precízen. Mert a párbeszédei éppenséggel nem anti-strindbergiek. 
Hogy Strindberggel csak témában egyez ők, de megfogalmazásban különböznek 
tőlük, ez áll; csakhogy nem irányulnak a Haláltávé dialógusai ellen, nem Strind- 
berg-ellenesek. Elütnek az eredeti mintától. Ez a lényeg. És ez vonatkozik az 
egész darabra is. Érthet ő , hiszen átdolgozásról, átfogalmazásról van szó. És nem 
is plagizálásról. Ettől a szótól egyébként is irtózik Dürrenmatt. Gondoljunk csak 
a Tilly Wedekind plágium vádjához írt kommentárjára! Fölényes biztonsággal ok- 
tatgatja ki az özvegyet, hogy az írók egymásra gyakorolt hatása mennyire termé- 
szetes dolog, de ilyen esetekben ne keressünk b űnjelet, mert a nagy íróknal kimu- 
tatható szöveghasonlatosság még nem lehet bizonyító erej ű. Annál inkább az 
elődökben vagy kortarsakban rejt őző  lehetőségek, melyeket a másik író felfedez 
és kiaknáz. Ez viszont csak arra bizonyíték, hogy az irodalom is saját magából 
táplálkozik — fejlődéséhez elengedethetetlenül szükséges, hogy a már meglev ő  
alkotások potenciáit kihasznalva új stílus, mondanivaló, érzések vagy sejtel- 
mek alakuljanak. A Wedekindben szunnyadó lehet őségek éppen Wedekind nagy- 
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matt azonban tindezek ellenére sem tudja magát egykön ііyеn túltenni a váda-
kon és néhol már kínosnak ható fejtegetésekbe, bizonygatásokba merül. Ezek nél-
kul is meggyőző  erejű  lenne az írása, hisz meg tudja magyarázd a .paradoxont, 
miszerint ő  mégžscsak plagizátor. A .plágium abban merül ki (Dürrenmattnál is), 
hogy ötletet, dehetőséget vesznek át, nem kerülik meg, mert néha nem is lehet 
megkerülni az elődöket. 

Dürrenmatt a lehetőséget látta meg Strindbergben is, azt hogy ez a darab 
a mai nézőnek is sokat mondana, ha lefújná róla a port, a széls őségességétől meg-
szabadítaná, ha az egyediség helyett az ádtal& іosra koncentrálna. A strindbergi 
szubjektivista irányozatossággal, a :lidércnyomásos férfi és n ői determináltság-
bál előkígyózó Haláltánc Dürrenanatt lakanus&zán a mai néz ő  számára is elfogad-
ható és élvezhető  színárnyaiatban tűrnik elő . Mert mar nem egy önmagát őrültségbe 
hajszolt zseni fixa ideájának bizonykodó színpadi részletezését kapja (függetlenül 
attál, hogy így iás remekmű  a Haláltánc), hanem egy mai niikrokozmosz tudato-
san torzított képét, az értelmetlenség karikatúráját. A századvég szörnysziilött 
háza ságainak, s a benne fetrengőknek egyenes ági leszármazottjai a Dürrenmatt-
darab és szereplői, csakhogy az egykori „egyedi" az elmúlt több mint fél évszá-
zad alatt az abszurdig és az általánosig jutott; egy táa-sadalom belső  megrázkód-
tatásai a cs ődhöz verettek e4, az egykori hajszálmepedések szakadékokká da-
gadtak, embereinek személyes egzisztenciája, a magánélet is az értelmetlenséggel 
hadakozik — a tragédiából, mint egyes sejtb ől, osztódással vált minden további 
származék tragikussá, s ezeken kacag démoni kacajjal Dürrenmatt, mert a gúny, 
a kacaj talán megdöbbenti azokat, akikről szélt, rádöbbenti, önmagukra ismer-
teti őket. S ha ez mégsem következik be, akkor legalább a nevetéssel felülemel-
kedett rajtuk. — Strindberg még gyöt г  dött, Dürrenmatt már túl van ezen. Da-
rabja nem anti-Strindberg, csak a hetven éves „evalúciának" megfelel ő  rezonálási 
vagy megcryidatkozási meód írásos vetülete. S minthogy a Haláltáncnak megvoltak 
a továbbviteli lehetőségei — bizonyította az élet —, a dialógusok is már akkor 
magukban rejtették egy hetven éved kés őbbi világ polgárainak párbeszéd-lehe-
tőségeit. 

Ha ismerjük Strindberg Haláltáncát és összehasonlításként egymás mellé 
tesszük a két szöveget, az eredeti darabot és az átírtat, egy irodalmi, dramatur-
giai fejlődés-görbét  is  meghúzhatunk. Ha nem ismerjük a Haláltánc terjengős 
(kétrészes) szövegét, a Play Stгžndberg autentikus diirrenmatti munkának ti nik, 
olyan kíméletlen szatírának, melynek hegye a Dürrenmatt által már ,többször fi-
gyelmeztetett vak világba szrг , annak is legelementárisabb részébe, a magánélet-
be, melyet Strindbergt ől kezdve Wedekinden keresztül már annyian megfricskáz-
tak. Dürrenmatt nem követett el szentségtörést, amikor komédiát (?) formált a 
tragédiából, legfeljebb művészi rn mkával is rögzített valamit, amit már el őtte 
az élet véghezvitt. Hogy az egyedi ,problémából általános jelenséggé vált családi 
ügyek a már egyszer iidéz őjelek közé helyezett evolúcíó folyamán kamikusakká 
vagy legalabbis groteszkké váltak, ezt írta bele a mai író tehetségével és felmé-
rési képességével a .strindbergi Haláltáncba, így annak is „továbbfejlődését" biz-
tosítva épp olyan minőségű  idézőjelek között. S ha a darabot groteszknek érez-
ziik, az a tények „érdeme", hogyha komikusnak, a ,mi érdemünk", ha szatirikus-
nak is egyben, az viszónt Dürrenmatt ráérzéséb ől következik. 

Abbál, hogy megemelte a cselekményt időben, s napjaink problémáját fej-
tegeti a strindbergi felhangokkal, természetszer űen következett, hogy a tragédia 
kereteit felszakítva most már tragikus farce-ot írt. Nem paródiát és nem t őröl 
metszett komédiát. 

4. Gutaütött stílus? Es egyebek.»    

Mindikйt darab első  jelenetében a Kapitány, illetve Edgar az unalom és 
magány posványában makréla után áhítozik. 

Stržndbergnél: 

Kapitány: Mi lesz vacsorára? 
Alice: Honnét tudjam? Kérdezd meg Kristint ől. 
Kapitány: Id volna egy tál makréla. Itt az ideje, nem igaz? Itt az ősz. 
Alice: Igen, itt az ősz. 
Kapitány: Kívül is, belül is. De még ha ez az ősz hideget hoz is, kívül is, 

belül žs, úgy vélem, egy tál sült makréla egy szelet citrommal s egy pohár fehér 
burgundival nem megvetend ő  dolog. 

Alice: Hogy megeredt a nyelved! 

Dürrenmattnál: 
Edgar: Mi lesz vacsorára? 
Alice: Kérdezd meg Jennyt. 
Edgar: Makréla szezon van. 
Aice: Lehet. 
Edgar: ősz van. 
Alice: De még mennyire. 
Edgar: Rostonsült makréla citromszelettel, nem is lenne megvetend ő . 
Alice: Te már csak a bendődet akarod megtöltenž. 

„Figyelem az ábrát. — irja Déry Tibor — Az őszi elmúlás hideg párái mö-
gül váratlanul kihallatszik — nedvdús, étvágygerjeszt ő  ellentétként — az érzéki 
öröm hallhatd csenttiПtése. Dürrenmattban nyoma sincs e két lelkiállapot porn- 
pás, gyors váltásának. Tehát az ellentétnek sem, mely mögöttük feszül." Felfo-
gás kérdése, mondhatnánk. Igaz ugyan, hogy a részletezett őszi kép kimaradt 
Dürrenmatt átírásábál, de talán joggal. Mert túlbeszélt, magyarázkodó az eredeti 
Stгindbеrg. Ha a helyze-tbбl, a festett hideg iлterieurből, a haІІgatásból, mélázás- 1532 



ból és újra meg újra egymásnak feszülésből a néző  nem érzi mag a kifejezni 
óhajtott hangulatot, akkor már a strindbergi magyarázkodás, a szerepl ők kinyi-
latkozásai és hangluatfestései csak gyengítenek. Dürrenmattnál épp az elhallga-
tásnak van óriási kifejez ő  ereje. És ezt az elhallgatast valósítja meg következe-
tes művészi tudatossággal. A csend beszél a szerepl ők helyén. Erre a darab 
levegős párbeszéd-helyei 'is utalnak. A saerz ő, kéziratában, végig jelezte a meg. 
állásokat, elhallgatásokat. Utal  is  erre azzal, hogy „a dialógusok gépelése közöttz 
nagyobb kihagyás hosszabb szünetet, a vízszintes vonalak cezúrát jelentenek. 
Mindkett ő  olyan jelzés, amely a mondött szöveg ritmizálásához nyújt segítséget." 
Dürrenmatt színésznek is, rendez őnek is tág teret enged az értelmezés szempont-
jából. Csak a már emlegetett bels ő  erővonalakat húzta meg, de azokat keményen 
— szigorú pontossággal. S ha mindemellett megfigyeljük a dürronmatti dialógus-
kompozíciót, rádöbbenünk, hogy a költemények egyetlen lehetséges megjelenési 
farmájával bírnak, minden szának, kifejezésnek el nem vitatható locusa van, ta-
láflatai annyira meggyőzőek, hogy kétszeri hallásra már pattog • is  bennünk a szö-
veg, mintha valami háttérben megbúvó dobos szalgáltatná hozzá a ritmust. Alleg-
retto és staccato váltakozik mindegyre. Ahol pedig Dürrenmatt írói pótanyagot 
érzett az eredetiben, sorrendet változtatott vagy némi elhagyással lendített a 
aselekményan. önálló beleírásai szorosan összefo:rrtak a szövegkörnyezettel. 

A strindbergi Haláltánc viszont megannyi erős és számos gyenge helyb ől 
áll össze. 5triІІdberg, aki a romantikától, a naturalizmuson keresztül, a szimbo-
lizmussal is barátságot kötve egészen az expresszionizmusig jutott el, a Halál-
tánc stílusában a naturalisztikus elemek domináoiójára ügyelt. A lényeg ipedig az, 
amit ezáltal kifejezni akart. O'Neill gppen a mondanivalónak, a strindbergi élet-
érzésnek adózik tisztelettel, amikor még 1931-ben így ír róla: „Stržndberg még 
mindig a legmodernebb a modernisták között, a legnagyobb el őadó azon a szín-
padon, melyre a szellemi konfliktusos drámák a jellemz őek — mai életünk 
vére ... Stržndberg ismerte a mi kínjainkat és szenvedett t őlük, évekkel a mž 
születésünk el őtt. Saját kora módszerének žntenzivžálásával fejezte ki ezt, meg-
sejtve a tartalmakat és a módszereket is, melyeket még a jöv ő  rejtegetett." Meny-
nyire összecseng mindez Dúrrenmatt felfedezésével; a Dödsdansen mai vonatko-
zásai így még félelmetesebb erej űek lettek. 

Az pedig, hogy a strindbergi dráma szerepl ői Dürremmattig jutva metamor-
fázison estek át — noha egyesek kifogásolják a változtatásokat — természetes 
következménye nemcsak a m űfaji átidomításnak, hanem annak a dramaturgiai 
felfogásnak is, mely a kiterebélyesedett polgári „erkölcs-nyomort" ábrázolása-
ban egyrészt hitelessé, másrészt bizonyos szarkazmussal telve komitragikussá 
jeleníti. 

Molnár Gál Péter egy színész-portréjában töpreng a Play Stržndberg sze-
replőivel kapcsolatban, s Edgar jellemét illet ően így kérdez: „Szeret vagy gy űlöl 
Edgar? Szeretik vagy gyűlölik? Képes-e még a szeretetre és a gy űlöletre? Áldo-
zat vagy rabtartó? áldozat és rabtartó? Magatehetetlen vagy zsarnok? Zsarnokian 
magatehetetlen?" stb. Végül is arra a következtetésre jut, hogy a kérdések vég 
nélkül szaporíthatók, de nem jutunk közelebb a szerep megfejtéséhez. A kulcs 
azonban Alice és Strindberg kezében van. Dürrenmatt Alice-ja ezt mondja Ed-
garról: „zsarnok vagy, de rabszolga természeted van". Strindberg pedig olyan 
elméleti posztulátumot írt le, mely Dürrenmattot is igazolja. Masfél évtizeddel a 
Haláltánc születése előtt saját drámáinak szerepl őit analizálandó ezt mondja: 
„Ami jellemzésünket ilelti, figuráimat kissé — hogy úgy mondjam — „jellem-nél-
külžeknek" rajzoltain... A lélek változatlanságának polgári felfogása a színpa-
don is jelentkezett. Ez nem véletlen, hiszen a színházban mindig is a polgárság 
szelleme érvényesült. A színpadi figurák kész, változatlan, mindig egyformán vi-
selked ő  alakok voltak... Jellemzésük pedig csak abból állt, hogy valamely testi 
fogyatékosság (ó-láb, _ piros orr stb.) jelévet látták e1 őket, s néhány jellegzetes 
fordulatot ismételtettek velük. Az emberi egyéniség ilyetén egyoldalú felfogásának 
még a nagy Moliére is foglya maradt... A naturalisták tudják, hogy az emberi 
lélek milyen gazdag, s azt is tudják, hogy a b űnnek van egy aspektusa, amely 
erősen emlékeztet az erényre ... Figuráim ennek a kornak a gyermekei: modern 
jellemek, ennélfogva ingatagoknak és meghasonlottaknak rajzoltam őket, port-
réjukba régi és uj vonásokat kevertem... Zilált, tépett és több darabból öss гe-
fércelt emberek." A svéd drámaíró Júlia kisasszony című  művének előszavából 
vett idézetet kiegészíti az Ett Drömspel előszavának egyik tétele, miszerint „a jel-
lem osztódik, megduplázódik, sokszorosítja önmagát, elt űnik, megszildrdul, elkö-
dösül, kitisztul". S itt vagyunk máris a megfejtés küszöbén, hogy a karakter 
több smeretlenű , változó tendenciájú és számos alkotóelemb ől képzett konglo-
merátvrnát egynek kell felfognunk, minden lebontási kísérlet értelmetlen. 

A Haláltánc ismerői számára a dürrenmattí szerepl ők metamorfózison es-
tek át. Démonokból svábbogarak lettek —mondják egyesek. Ebben a konstellá-
dióban azonban mások nem is lehettek. Az író rajza hiteles. Szuperoinizmusa a 
darabot záró mondatokban csúcsosodik. A század elején még jófiú Kurt az el-
telt idő  alatt raffinalt szélhámossá vált, de Dürrenmatt ítéletét mégis ő  mondja 
ki Alice-tól búcsúzva: „Az a három nap, amit veled és Edgarral tölthettem, meg-
erősitett. Be kell vallanom, néha erkölcsös gondolatok jutottak már eszembe, de 
nálatok szellemileg egészséges lettem. Betekinthettem a ti kis világotokba. Ab-
ban a nagy világban, amelyben én élek, semmilyen szempontból nem rosszabb: 
csak mások a dimenziók." 
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ráratlY tibor 

vállat 
al „гlutársról" 
is al „úrról" 

Miért van az, hogy társadalmi érintkezéseinkben az »urat« még n*ndig 
nem váltotta fel következetesen az elvtárs, s őt az »úr« magszólitás az utóbbi 
évtizedben vdsszahódított bizonyos kommundkáoiás :teriil еteket, Tűrhetjük-e az urat 
az »elґvІtárs« mellett? A podgárok személyes ügyének rtak јП thetjük е  a megszólítást, 
vagy társadalmi akeiát kell vezetnünk az »elvtárs« térhódítása érdekében? Ha 
akoiárál van szó, helyes és hasznos e elmenni odáig, hogy nyilvános helyeken 
tiltsuk az »úr« használatát? Mвgtahetjük-e azt, hogy jogból kötelességgé változ-
tassuk az »elvtársat«? 

Igen gyakran halljuk — és tesszük е'І  — manapság ezeket a kérdéseket, 
beszélgetések során, összejöveteleken, vagy a isajtában. Nemrég igen behatóan 
foglalkozott a problémával Vinko Hafner a ljubdjanai Delo ban, és cikkének egy 
rövidített változatát átvette a Politika is. 

A kémdések, azt hiszem, természetesek és igen logikusan vet ődnek fel az 
adott kultíurpolitikai pii1analtban. Egy eyan hangula han és lendiiieltben, mely 
mеgedőzte és köрeti a X. Kongresszust; ав  kor vilgоsahbá váLik, mint bár 
mikor eddiig, hogy a szocialista kultúrát vállalnunk kell, ha vállaljuk a szocializ-
must és építeni kell, nem pedig csak épiilni hagyni — mint ahogyan építeniink 
kell, nem csupan épülni hagynunk, magát a szocializmust egészében. Ez az állás-
pont önmagában természetesen neni döntően a j, de új erővel vezet most cselek-
véshez, és így mégis azt eredményezi, hogy új szarxvs гögből vázsgálj:uk és felül-
vizsgáljuk környezetiinket, іkuіtйгѓnКat, öлтnagunkat. Hajlandóságunk és erőnk 
kell hogy hegyen arra is, hogy bevett szakásakról, elterjedt gesztusokról letisz-
títsuk a magától éntet ődđség porát, hogy meglássuk a politikumot a )tiin đetően apo-
litikus felszín alatt is. 

Elvileg helyes válalszt találni a fizetett di еrnnnákra, azt hiszem nem is 
elenne különösebben nehéz. Amint ezt Hafner is leszögezi, az »úr«—»elvtárs« alter-
natíva előtt nem állhatunk közömbösen, igyekeznünk kell társadahrsi akcióval kö 
vetkezetesen affirmalni az »elvtárs« megszólítást. Másrészt, a probléma ter-
mészetéből adódik az is, hogy minden valószínűség szerint helytelen, sőt káros 
is lenne formálisaл  kötelezővé tenni az »elvtársat«, vagy ,büntetendővé váltbztatni 
az »urat«. 

Ha tiltaлánk és valamiképpen szanoiілѓlnánk az »úr« megszálvtás hasz-
лálatát nyilvános helyeken (kávéházakban poldául, ahol igen elterjedtek), ezzel 
csak a a gentry-kar relikviumait gyarapítanánk társadalmi hozzájárulással, lehet ővé 
téve, hogy pohártörés és bógőbeugrás mellett, borwsbüszke vagy rátarti-ívhaj- 1534 



miiltbánomén magatartásnak minősüljön az is, ha vnllaki leurazza a pincét, vagy 
elkurjantja magát, hogy »nagyságos úr!«. A nevetségesség zsakut сdј  bam jár!Gatná 
le magát az a törekvés is, hogy mindenkit »élvtársnak« vagy »elvtársnőnk« szólít-
•umk, bdleéгtve például idős asszonyokat is. (Ebben az esetben perszem a »nagy-
ságos asszony« is idétlenül vagy komi a ion hangozhat — 1e semmi okunk nincs 
rá, hogy keгiilji k az egyszerű  és megszokott »ménit«.) Világos tehát, hogy undo-
kblt, ha társadatrni akcióval igyekszünk az »elvtársat« minél szélesebben eilfogad-
tatni az » úr« rovására, és világos az is, hogy ez az гаkсіб  csak akkor hozhat ér-
telmes •eredményeket, ha megfelel ő  іnémékérzékkel vezetjük. 

Nem ez •az elvi következtetés azonban az, ami :miatt a kérdéseket érdekesnek 
és izgalmasnak tartom. A dilenmvik jellemzik azt a kultúrpolitikan pi ilanatot, 
melyet igyekeztünk néhány ,szóval körülírni, és ,magiakban hordozzák azt a kérdést 
is, hogy hogyan állunk harminc  évvel a forradalom győzelme és a szociafizmus 
alapjainak ilefektetése után a forradalom és a szocializmus jelképrendszerével. 
Lendületes fejiódésünk folyamán vá'ltozatlanolk maradnak ,e a jeiLképek, és hogyan 
ailakwl igénylésük •a művészetben vagy a mindennapi itársadalmi érintkezések 
során. 

Ezek kapesán szeretnék vázolni néhány gondolatot. 

Térjünk vissza először is az »elvtárshoz« és az »úrhoz«. Gyakran meg-
feledkezünk arról, hogy :az »elvtárosnak« nem helyettesítenie kell az »urat«. Nem 
az a feladata, hogy újra szentesítsen, divatosabb színnel fessen át megkopott 
magatartás-foгmákat, kommurmkáciás gesztusokat. A forradalmi »elvtárs« nem 
behelyettesítődni igyekszik, hanem más, új viszonyokat, magatartást, kommuni-
kációt feltételez. Nem szabad figyelmen kíviill hagyni azt sem, hogy ez az eredeti 
»elvtdrs« nem terjed ki az emberi kapcsolatok összességére, mert ismeretséget, 
beavatottságdt, bizalmat feltételez. A mozgalmi id őkben nem honosodott tehát 
meg az idegenek, ismeretlenek közti beszédben. 

Az »elvtárs«, mint minden jellkép, bizonyos mértékig önálló mozgási .teret 
kapott, önálló értékké vált. igy .már nemcsak következik bizonyos társadalmi 
viszonyokból, hanem belöle is 'lehet (helyesen, vagy helytelenül) következtetni 
társadalmi viszonyokra. Mozgási lehet őségeivel •élve, új területeken honosodok meg, 
és nem гіtkán —jóhiszemű  vagy rosszhiszemű  indѓtékakra támaszkodva — egy-
szerűm behelyettes нtódik, az »úr« helyébe" 'lép. Nemcsak közeli kapcsolatban álló 
embereket szólítunk elvtársnak, hanem idegeneket is. fratt .szövegben gyakran 
a titulus helyén táаnadt űrt igyekszünk tehetetlenségi er őt és rögződött ritmikát 
követve kitölteni az »elvtárssal«. Személytelenné válik a kifejezés, és ma már 
lehetséges, hogy valaki, akut »Szabó elvtárs«=ként, vagy »egy elvtárs«-k йnt emlí-
tünk, ne elegyem egy konkrét omibernek sem elvtársa. A kifejezés ilyen terjesz-
kedése folytán elkerülhetetlentil higul eredeti értéke és hangulatteremt ő  ereje —
de ebből a megálapításból még nem következik szükségsze гűeл, hogy elleneznitink 
kell terjedését. A megszálftás és hivatkozás helyzeteit Ia nyelv nehezen oldja meg 
kapaszkodók nélkül, és nem mindig áll rendelkezésünkre olyam »semleges« meg-
oldás, mint a »néni«. Számot kel vetnünk azonban azzal, hogy amint hivatalos 
megszóiнtássá válik, megváltozik a jelkép jelentése, nem asszociál többé meghitt, 
baráti kapcsolatra, sőt arra sem, hogy azonos elveket vallanak azok, akik 
használják. A kifejezés »:elhidegedése« észlelhet ő  azokban a nyelvekben is, ahol 
a hagyományos népnyelvhez közelebb álló és eredeti jelentéskörnyezetéb ől is meg-
hittséget hozó szó áll az »elvtárs« helyén,  mint  a szerbhorvát drug, vagy a fran-
cia camarade. Ma határozottam :több meghittségre utal, ha az előttem beszélő  
szavaira úgy biivatkozom, hogy »amint ezt Pista mondta«, vagy »amint ezt Szabó 
Pista mondta«, mint »amint ezt Szabó elvtárs mondta«. Az elidegenedett emberi 
kapcsolatokat .az »elvtárs« kifejezés nem változhatja meg, csak új mázzal vonja 
be — és közben átitatódik ezek jellegével. 

Ezek olyan összefüggések, melyekkel számolnunk kell. Еs ha amellett dön-
tünk, hogy az »elvtársat« igyeksziiu гk meghonosítani olyan területen is, mely nem 
tartozott eredetileg e megszólítás vonzási körébe, akkor tudatosan kell vállalnunk 
azt is, hogy változik, »elhidegül« e jelkép. 

Lehetnek dilemmáink, és értelmes érvekkel lehet védeni kiülönböz ő  álláspon-
tokat azzal kapcsolatban, hogy milyen területeken kívánatos társadalmunkban 
az »elvtárs« terjesztése. Mindenképpen hiba azonban azt hinni, hogy az alapprob-
léma a megszólításban van, és hogy az »úr« helyettesítésével máris humánus 
kapcsolatokat teremtettünk. Azokat a társadalmi viszonyokat, elidegenedett .kap-
csolatokat kell következetesen gyomlalnunk, melyek közt megszületett az »úr« 
mint jelkép. Ha szimbólumok megváltoztatásával igyekszünk megváltoztatni a 
társadalmi viszonyokat, akkor ellenünk érvényesül egy nagyon egyszer ű  és vi-
lágos törvénye a marxizmusnak, és nem a társadalmi viszonyok, hanem az új 
jelkép változik meg. 

A jelképek, a mítoszok és ezek alapjául szolgáló társadah тni viszonyok kap-
csolatát, összefüggéseit nem tekinthetjük egyszer és mindenkorra megadottnak, 
változatlannak. Ha egy pillanatban fedik egymást, egy ,kés őbbi időporstban már 
lényeges eltávolodást mutathatnak. Ezért veszélyes fidleserélnünk a mítoszokat, 
jelképeket és a társadalmi valóságot. 

Erre pedig van példa a szocialista kultúra látása és teremtése probléma- 
körében is. Az értékítéletek kimondásában, az »igazi szocialista« értékek inghatá- 
rozásánál, gyakran támaszkodunk mítoszokra, jelképekre. Ilyen mítosz például az 
is,  hogy az igazi értékekről legszakavatottabb és végleges ítéletet maga a nép 
mond, maga a munkásosztály, vagy a munkások és parasztok. Azt hisszük, hogy 
ezzel előtérbe helyezzük a jelenségek osztályjellegét, míg valójában csak egy jel- 
képet, mítoszt mutatunk fel, mely tulajdonképpen burkolja maguk a társadalmi 
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zati jog értelemadó mítosza, a forma]is deanokrácia és az igazság fieltétel еzett 
összefiiggésének jelképe. A nép csalhatatlan, a гtermészebes józan ész röuigen-
sugárként világítja át az elidegenedett, vagy rosszhiszem ű  kitalációk bonyolult 
szöуeteіt. A nép tudja, hogy melyik politikus őszinte és melyik alkotás igazi mű-
alkotás. Elég tehát megadni az általános szavazati jogot — és minden kormány 
kétségbеvonhatatlanul népi kormány. Vagy pedig, mivel a iszdles néptömgek 
kultúrmércél csalhatatlanok, nem ott a baj, hogy a munkásak narn eléggé tiskolá-
zdttak, hogy nincs miből könyvet venni, nagy ha könyvhöz jutnak, niancszn mikor 
és nincsen hol olvasniok, hanem ott a baj, hogy Ady, vagy mások, érthetetlenül 
írnak. 

Szocialisüa fejlődésiiлkben nem jurtottunk még el odáig, hogy a munkás-
osztály, az »egyszerű  nép« csalhatatlan kultúrmércé і  mítoszból valósággá váil-
janak. Olyan problémákkal kell még megkiizdeniink, mtt az írástudatlanok ag-
gasztóan nagy száma, az a .tény, hogy még mindig aránytalanniii kevés munkás-
családból származó tanuló részesiil falsőbb áktátásban, és egyszóval, hogy komoly 
erőfeszítéѕеk és eradmények után is, hatalmas feladatok állnak még el őtti.ink 
a munkásak és parasztok művelődési lеhetőségeіnek és fбltételeіnеk javítása útján. 
Ezért nem szégyen — és legkevésbé a munkásosztály szégyene — ha a dolgozók 
kultúrmércéi gyakran nem kultúránk csúcstaljesítményei, hanem inkább a ponyva 
mellett döntenek. Ha a csalhatatlanság mítoszát hangoztatjuk, nem az osztály-
jelleget helyezziik tehát ell őtérbe, hanem ellenkezőleg, burkoljuk ezeket a továbbra 
is megoldásra varó, valában osztályjellegű  ,problémákat. 

A rnitosz é's valóság ilyen felcserélése eredhet túlbuzgáságbál, de jelenté-
keny teret biztosít a retorikának és manipulációnak is. Ismét nem a jegyképet, a 
mítoszt kell tehát erősíteni, hanem erőteljesеn haiadni tovább a valóság megváltoz-
ita.tásának útján. 

Az írás elején lejegyzett kérdésekben az »elvtárs« antitézisként jelentkezik, 
az »úr« antitéziseként. Ez önmagában is olyan sz еrepkör, olyan álláspont, mely 
a feladatválllalás és cselekvés jegyeit hordja magán. Kétségtelen az is, hagy a 
feladatvállalásnak és cselekvdsne feiadatv  1nеК  és cselekvésnek nemcsak  am  
feladatvállalásnak és csel еkvésnek nemcsak az ellenékben іzmosadó mozgalmat 
kell jellemeznők, nemcsak a fm гadalom győzelme előtti idők jelkápeirt kell át. 
hatnok; llsz mai tán5adalnшunkban is fennállnak még értékek, melyeket tagad 
maik kell, és léteznek іtagаdјѓјsоК ,  melyeikkel szembe kell szegi lniiok. Tudatában 
kell azonban ieoniink az a.nititézvsek sajátos dretexaniná.ltságának, és tudatosan kell 
kerülntink azt a veszélyt, hogy valáságl бtásunk a tézis valóságára ko гlátozádjon, 
iga•zságigényünk csupán a téns valótlanságát tartsa szem el őtt. Egyszovai, ha 
antitézisként alakítunk ki igazságokat, ellen őrzés Matt kell tartanunk a leegyszer ű-
sítés fellé itató nehézkedési erőt. 

Nagyon világosan látja eat a problémát  Engels,  amikor a marxizm цshoz 
kapasoódó félreértésekről ír J. Brochhoz intézett levelében (1890. nov. 21-22.): 

»Részben Marx és én magam voltunk nyilván okai annak, hogy az ifjabb 
gárda néha nagyobb fontosságot tulajdonít a gazdasági oldalnak, mint aminő  
azt megilleti. Nekünk iaz elienfellekkel szemben az általuk tagadott f ő  elvet kellett 
hangsúlyoznunik, s így nem mindig volt időink, helyüuk és alkalmunk arra, hogy 
a kölcsönhatásban résztvev ő  többi mozzanatot kellően méltassuk.« (kiemelés tőiem) 

Hozzátвszi azonban Engels azt is, hogy »Mihelyt azonban egy történetnzi 
szakaszt ábrázoltunk, vagyis az elméletet a gyakorlatban alkalmaztuk, megvál-
tozott a dolog és ott nem maradhatott tévedésre Zehet őség. De sajnos, igen gyak-
ran hiszik azt, hogy egy új elméletet teljesen megértettek és, minden további 
tanulmányozás nélkül alkalmazni tudnak, mihelyt annak f ő  téteteit — és ezeket 
sem mindig helyesen — elsajátították. Ezt a szemrehányást kell tennem néhány 
újabb »marxistának«, akik bizony jónéhány fura dolgot. irkáltak...« 

Az antitézisként kialakított alapigazság viszonylagos еgyoldalúsága, melyre 
Engels önbírálóan rámutat látszólagos egyoldalúság, és ez a látszat is csak addig 
maradhat fenn, amíg Marx az alaptételeket nem aikalnnazza konkrét történelmi 
szakaszokra. Ez a látszólagos egyoldalúság azonban iténylegessé válik az Engels 
által idézőjеlben említett »marxisták« m űvevben, és .még inkább azzá várihart, ha 
ma is a Marx ádej•ében hangoztatott tézisek antiitéziise Кбnt akarjunk levezetni mar-
xista alapigazságainkat. Azok a гtбtеlеК, melyekkel szemben Marx és  Engels  alap-
elveket hangsúlyoztak — vállalva néha polarizált álláspántokat is — akkor a 
variáságnak voltak részei. Ma, sok esetben már csak egy retorikai valóság részét 
képezik. Ёѕ  ha !továbbra is ezekkel szemben vonunk le következtetéseket, akkor 
ezzel már nem problémavállaló harcos magatartast, hanem renyheséget bizonyí-
tunk. Szembeszeg іilésként, antitézisként kifejtett igazságaink akkor lehetnek csak 
értékesek, ha a mai valásag talaján alakuló tételekkel szegiiltink szembe, és nem 
a marxizmus valamikori, mítosszá alakult (tagadásaival. 

Túlhaladná ennek az arásnak a kereteit és törekvése лit, ha e vázlatos gondo-
latokait határozott kondáznák feelé. igyekezném vezetni. Záró-megjegyzésként csak 
ennyit: ma, amikor nem passzív várakozással, hanem er őink mozgósításával igyek-
szünk iétrehozn egy szocialista kultwrát, nem lehetiink közöömbösek a jelképek-
kel és ell•enjelképekkel szemben; és nem fogadhaltjuk el kész tényként a m űvészet 
vagy a mindennapi élet, mindennapi kapcsolatok .sok jelenségének neutralitását. 
A semlegesség demobilizdl. A kultúra és a mindennapi érintkezések nem semle-
ges, •apolitikus teriie t, ide a politika és a mindennapok összekapcsolását — amint 
Fezt Lefébvre helyesen veszi észre — nem úgy kell elvégezniink, hogy a politikai 
élet magába oldja nшndennapjainkát, mert így totalntaxrianizmushoz jutunk, ha-
nem a politikának kell fieloldódn іa a mindennapokban, a kultúrában. 

Vállalunk és terjeszteniink kell a szocialista kultúra jelképeirt, di sohasem 
szabad megfeledkezniink arról, hogy célunk nem a jelképek, hanem a társadaln іі  
viszonyok megváltoztatása, és hagy a szimbólumoktól nem messze min'Ng ott 
kísért a paтolák, a szólamok világa. 1536 



brinier emília 

folyóiratunkról 

Ez év decemberében lesz három éve, hogy megjelent a Létünk első  száma, 
és annak ellenére, hogy a folyóirat egyéves késéssel jelenik meg (hasonló nehéz-
ségekkel küzdenek más testvérlapok is, péddául a zágrábi Pitarja), jó alkalom 
kínálkozik a megtett út összegezésére. 

1971. június 28 án Újvidéken Vajdaság Dolgozó Népe Szocialista Szövetsége 
Tartományi Választmányának Faköksége h аtározatot hozott »társadalmi kérdé- 
sekkel, kultúrával és művészettel foglalkozó folyóirat megalapításáról«. Ez az im- 
peratívusz azonban nem szabad, hogy azt a benyomást keltse, mintha az egész 
elgandolás átfogóbb társadalmi megalapozóttság nélkül születne. Az idézet kiegé- 
szítése: » ... figyelembe véve intézmények, tudományos és társadalmd munkásak 
kezdeményezését, valamint az igényt, amely a tudomáхіyos gandolkadás fejlesz- 
tésére és a magyar nemzetiség étnikai sajátságainak, kudturális, m űvészi és egyéb 
értékeinek ápolására irányul.« Tehát egyrészt igény, másrészt ennek kielégítésére 
irányuló törekvés meglétéről beszélhetünk. мindkét mozzanat аг  nyos fejlesztésére 
vállalkozott az új folyóirat. A Létünk jeligéje a tudományosság mércéjével szabja 
meg reális 4ehetőségeit (Marx: Nem az emberek tudata az, amely létünket, hanem 
megfordítva, társadalmi létünk az, amely tudatunkat meghatározza.«). Ez a tudo- 
mányosságigény és a széleskörű  érdeklődés a legjellemzőbbek erre a folyóiratra, 
mely társadalommal, tudománnyal és kultúrával fogladikozik. A kijelölt témakörök 
csak útmutatóul szolgálnak bizonyos módon, de pontos meghatározást nem adnak, 

1537 hisz hirtelenében azt sem tudhatjuk, hogy melyik a tágabb fogalom: a tánsada- 



lom, mely az ember viszonyok összessége, a tudomány mint a társadalmi tudat 
sajátos formája vagy a kultúra, mely az сn ь n ѕёg által đörténelmi fejlődése során 
létrehozott anyagi és szellemi értékek összessége. Konkrétabban hangziik maga 
a cím, meјtt a »чΡ1étünk« nerzetiségi összetartozásunkkal kapcsolatos asszociáció-
kat is kivált. És valóban, köZdl sem volna olyan f gyelem:reméltó a Létünk szer-
kasztőségének és munkatársainak eddigi törekvése, ha nem szolgálná hazánk 
nemzetiségi politiikáј  t, vagy talán még kankrétabban — a félmillió jugoszláviai 
magyar szükségleteit. Lényegileg a két neghatágozás azonos, mert: »Ha jó lvégezzük, 
akkor ez a feladat már túlmegy a nemzetiségi érdekeken is: egész közösségünk 
érdekeit szolgálja.« (Vajda Jóasef, Híd) Az etnikai sajátassagaink ápolásához szük-
séges feltételek ,pedig már a felszabadulás óta a m вΡalizálódás útján jómnak a 
nemzetdségeik (és nem •kisebbségek) alkotmányos jogai alapján. A lehet őség valós-
váltásán kel tehát dolgozni, »ami szívós aprómunkát žgényel, els ősorban a jugo-
szláviai magyar értelmiségi dolgozók ezreit ől, szakmájukra való tekintet nélkül« 
(dr. Szeli Lstván). A nehézségek megléte nem vitatható. Az els ősorban irodalmi 
érdekeltségű  folyóirataink mar hagyománnyal is rendelkeznek, habár vannak egé-
szen új, eddig felkutatatlan érdekl ődési területek is, például a délsmláv—magyar 
kölcsönhatások vizsgálata. A Létünknek is vannak hagyománynak nevezhet ő  előz-
nényei az első  forradalmi írásokban,_ szociog гáfiákban, melyek a Hídban, a Világ-
képben, a Kalangyában, a Szervezett Munkásban jelentek meg. Természetesen nem 
szabad Qeszűkitanünk a Létünk tevékenységét az etnikai sajátosságok ápalására, 
hisz maga a tudományisság .elve megkövételi, hogy szélesebb közösségek ered-
ményeit használjuk fel (itt és most) és építsük tovább. kn goszláviában 36-37 gaz-
dasági, .politikai és társadálamtudonányi falyóinat jelenik meg, tehát ebb ől a 
szempontból a Létünknek alkalma nyílik közreműködésre, mely sajnos még leg-
inkább csak egyoldalú, és abból áll, hogy a Létünk átvesz cikkeket a Komunist-
bál, a szarajevói Lžcaból, a belgrádi Borba és Gledišta lapakbál, a Socžjalžzam 
című  folyóinatbó'l. Eredményes lehetne az együttm űködés a magyarországi társa-
dalomtudomáлyi lapokkal (nem csak munkatársakkal); a rovatok hasonlóságot 
mutatnak, mégis szembeötlenek a Magyar Szocia]ista Munkáspárt elméleti és po-
litikai folyáiratában a Nemzetközi szemle rovatcim alatt közölt tanulmányok, 
cikkék, mert a Létünk jobbára csak köлyvék, szimpozionok révén tart kapcso-
latot más nemzetek eseményeivel, problémáival. Iigaz viszont az is (amit beveze-
tőül állapítottunk meg), hogy a Létünk igen széles kérdéskörrel foglalkozik, emel-
tlett pedig egy sajátos, nehézségekkel küzd ő  etnikai csoport szószólója, tehát a 
nemzetközi viszonyokról való tájékoztatást kénytelen a sajtó hatáskörébe utalni. 

Még abban az esetben is, ha világos, hogy milyen irányban kellene ki-
terjeszteni érdeklődésünket, nagy nehézségek él őtt állhatunk. A Létünk munka-
társainak nagy része anyanyelvi közegben még nem affinnálódhatott kell őképpen. 
Aktív éxttelmiségiek hiányában a számok a tudományos dolgozók szem@lyes affi-
nitása alapján alakulnak. Dr. Biri Lmre véleménye a Hungarológiai Intézet mum 
kéjára vonatkozik, de a Létünkre is érvényes: »... részben a pozitív kutatások 
hiányoznak, általában pedig az az elv, amely ezeket az eredményeket rendszerbe 
fogta volna, s mintegy a további részletkutatásokat is befolyásolva a teljességezz 
inszžsztálna.« Az említett objektív nehézségek miatt azonban ez az alap оsság 
még várat magára. A témák strukturálása viszont már ebbe a pozitív irányba 
mutat. Szigorúan tematikus számok, mint például a Kultura című  belgrádi lap-
ban, nincsenek, a Létünk szerkesztősége mégis igyekszik úgy rendezni a szanikat, 
hogy egymással összefiiggő  tanulmányokat közöljön. Ezt bizonyítja a folyóirat eddig 
megjelent számainak a•ránуlag akis fokú tematikai diszperziбja (a zárólelben levő  
szám .a kijelölt témára f i-t cikkek és tanulmányok száma): itudományos munka 
és kutatás (4), bibliográfia (1), kongresszusok, konferenciák (18), pszichalógia (1), 
etika (1), szociológia és szociográfia (9), damogгáfіa (3), politika (1), nemzetiségi 
kérdés (1), KSZ (6), politikai gazdaságtan, közgazdaságtan (6), munkanélküliség, 
sztrájk (2), szakszervezetek (2), önigazgatás (8), a kotmány (8), jog (4), neve-
lés, oktartás (15), néprajz (2), természetvédelem (2), képz őművészet (3), televízió 
(1), színházművészet (1), nyelvtudomány (3), irodalom (9), életrajz (5), гбgёѕzеt (1), 
filozófia (4), zene (1); recenziók, könyv- és folyóirat іsmertetések (49). Míg a huma-
mi.sztikus társadalomtudományok helyet kapnak a hangsúlyozottabban irodalmi 
lapokban is, a jogi, .szociológiai és politikai, Кilönösen gazdasági kérdések viszont 
Jugoszláviában magyarul szinte kizárólag a Létünkben jelennek meg (termászete-
sin a sajtótól eltekintve, hisz légyeges különbség lehet aközött, hogy egy ké гdést 
napilapban vagy tudományas értékű  tanulmányok, szimpozionok, empirikus kuta-
tások útján dolgozzák-e fel — erre Djura Kneževi ć  is rámutat a községekben 
történő  politikai »esetekről« írt cikkében). A politikai gazdaságtané sa közgazda-
sagtan kérdéseit lehetetlen megkerülni, ha valóban az analízis, a tényszer űség, 
a végső  mozzanatok feltárása érdekel bennünket, ha a marxizmus szeliiemében 
gondolkodunk. 

A Létünkben megjelent írások többnyire adkotáan viszonyuhzak Marx mum- 
káihoz — nem .tekintik a marxizmus tételeit axiómáknak, hanem nádszernek, 
munkahipotézisnek, amist új tényeken, körülményeken lehet lemérni. Általában 
azok a cikkek, tanulmányok az értékesebbek, amelyekben v an  ‚лitaiлdító mozzanat 
vagy kritikai él. Az informatív jelleg ű  írások hasznosak és nélkülözhetetlenek, de 
nem tarthatnak igényt olyan nagyfokú érdeklődésre. A túlzott adatszer űség pedig 
még szétesővé is teheti a taт ulnányt. A Létünk első  számaiban kifejezettibb az 
adatok, grafikonok dominaeiója, kés őbb viszont a saimtézisre terelódmk a h ang- 
súly. 

A clap  dinamizálását, aktuálizálását szolgálja az 1973 július-augusztusi számban 
megjelent kerekasztal beszélgetés az alkotmánytervezetekr ől, a JKSZ Tizedik Kong-
resszusának platformjáról és a közvitáról. Habár csak megkésve érkezett az olva-
sóhoz, a téma, az elgondalás jó: »Célunk az volt, hogy a tanulmány és általában 
írott munka kötött formáján kívül, az él ő  szót, a szóbeti fejtegetést, esetleg 
a vitát és rögtönzést is meghonosítsuk a Li ТUNK oldalain, a hasonló arcćtzá 1538 



többi hazai folyóiratok mintájára. De főleg szándékunkban volt lehet ővé tenni az 
időszerű  társadalmi kérdések tárgyalását mžnél több résztvevővel. Hasonld céllal 
fogja a szerkeszt őség, bizonyos tömörítés és szerkesztés útján, közkérdések és 
beszélgetések sorozatát közölni, és így a LET üNK oldalain közvettenül hangot 
adni munkásosztályunk körében uralkodó véleményeknek, felfogásoknak és tár-
sadalmi elvárásoknak.« Sznte lágy tűnik, hagy . a Јр  mdndent magába alkar fog-
lalni, ami túl van a vers бs vezéfeikk fоamvad lehetőségein. A Létünk szerkesz-
tésёnеk kaлоеpроi ja mіindinkább javul, míg a munkák minősége már a legele-
јбtől kezdve színvonа9аa , mert a szerzők tényleg a hozzáértés, tagasztalitság jogán 
szólnak állletve írnak, szeruniel tartva sz űkebb és tágabb közösségünk szüiks бgle-
teit, tudatában az irodalmi ás társadalmi tavékenység porondjához f űződő  falelős-
sёgnek, melyet ,dr. Rehák László A helyes társadalmi tudat kialakítasának a prob-
lémájáról az önigazgatású társadalomban című  tanulmányában fбjt ki. A taasz-
maltabb szerzők mélllett szákoz jattnak a fiamok is. A Létünk emelllett írásamban 
támogatja a »futat« mоzgalrnaka't iás — a jugoszláviai magyar fiiiatalok művászeti 
vet@lkеdőjét, a jugosz1á аi romám irodaJlniat, a Kövek és Hagyományaink soro-
zat knadá іsát, a Іnűvésztalepek működését stb. Ezekdt a mozgalлnakat, vá,llalikozá-
sokat elsősorban ,szellemiségeik avatja ftiraltallakká, és a Létünknek dicséretére vá-
1ik, hogy е1ég rugalmas kefetelt biztosít haladó megmozdulások, szándékok szá-
mára. Tagadhatatlan, hogy »... a nemzetiségi irodalom is szinte napról napra 
módosuló fogalom: ALAKULAs, nem pedig ALAKULAT.« (Dr. Szem István) 

A Létünk »táfsadаkd léteiг  k« függvényeként angazsált folyáiгatként indult 
és áldta meg a hetlyét. Akár a feladat nagyságát, akár a törekv лΡésаk intел2ііtását 
figgyeljilk, jelentős nlegva г Ρlósításról beszélhetünk. 
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afak  
»Ha a dolgak mélyére takintiink, mЁnden amit 
аг  ember birtakal, az a saját énje. Az én az 
ember hatásábam levő  ezensugárú nap. A tőb- ' 
bi nem számít.« 

(Piica&so, 1932.) 
Fákat rajzolni. 
Szép, nagy, terebélyes fákat. 
A fa olyan szép,  mint  a kéz, mint a jó 
repedezett arcképek, a b őr gyűrődéseivel. 
Bármerre nézünk, fákat tátunk, 
embereket nem. 
Száraz csendben és méltóságban. 
A fák folyam őrök, éjjelžőrök, töltés-
őrök, madárvédők. 
A fák tartják a part szélét, 
a feketeségét. 
A sok szürke verebet. 
Az utca testét a fák szegélyezik, 
fércelik. 
Szép téli reggeleken a fák olyan 
feketék, mint a kátrányozott 
csónakok. 
Kukac fáit látva megijedtem. 
Mennyire elfelejtettem őket. 
Kukac fáit úgy rajzolja,  mint  
Otto Dix a harctereket, az 
árkok sebeit. 
Van Gogh fái megfagyott, 
ginbe-görbe öregasszonyok. 
Este a fák összekötžk az alsó 
feketeséget a csillagos éggel. 
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fizessen e!ő  az új symposionra! 

újítsa meg el ő fizetését! 

ez a legbiztosabb módja, hogy hozzájusson lapunk 

minden számához! 





I  számunkban bállnt istván rajzait közöljük 


